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Förord 
Vi är oerhört tacksamma till alla ni som har hjälpt oss under uppsatsens gång då ni har varit 

ett stort och viktigt stöd för oss. Vi vill dock främst tacka respondenterna, både handlarna och 

kunderna som tog sig tid att besvara enkäten, vilket gjorde vår studie möjlig. Vi vill även rikta 

ett stort tack till alla opponenter som har bidraget med vägledande kommentarer, vilka har 

visat sig vara viktiga för uppsatsen. 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra handledare Madelen Lagin och Bertil Olsson som har 

hjälpt och stöttat oss genom denna utmanande och svåra process som skrivandet av en C-

uppsats innebär. 

/ Johannes Johansson & Viktor Nygårds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
Konkurrensen inom detaljhandeln blir allt hårdare, både från andra butiker men även från e-

handeln, vilket sätter press på fysiska butiker att ha nöjda kunder som fortsätter handla i 

butiken. Ett tillvägagångssätt för att möta den hårdnande konkurrensen är att ha en 

butiksmiljö s.k. servicescape som är utformad efter kundernas behov, vilket dock förutsätter 

att handlarna vet vilka behov sina kunder har. Har handlarna en felaktig uppfattning om 

kundernas behov föreligger det ett gap som minskar chansen att kunderna blir nöjda och 

därmed butikens konkurrenskraft. En avgränsning gjordes till klädbutiker, då klädbutiker är 

bland de butikstyper som är mest konkurrensutsatt. 

Syftet med uppsatsen var att kartlägga hur kundernas behov överensstämmer eller skiljer sig 

från handlarnas uppfattning om deras behov. För att uppfylla syftet tillämpades en kvalitativ 

metod men med en statistisk bearbetning dvs. en kvantitativ bearbetning då resultatet 

redovisades med hjälp av frekvenser och värden på en skala. Datainsamlingsverktyget som 

användes var enkäter och utformades efter de tio faktorerna som sammanställdes i den 

teoretiska referensramen. Enkäterna delades ut till både kunder och handlare i Borlänges 

stadskärna och Faluns stadskärna. 

Resultatet av uppsatsen visade att det för faktorerna ljus (4,2), trängsel (4.5) (4.6), Ljud (4.7), 

toaletter (4.9), (4.10) finns en skillnad ett s.k. gap mellan handlarnas uppfattning om 

kundernas behov och vad kundernas behov egentligen är. Det framkom även att handlarna 

ansåg att kunderna har större behov av att faktorerna rent & städat (4.3), (4.4) in & utgångar 

(4.8) är tillfredsställande än vad kunderna egentligen har. 

Det framkom precis som behandlades i den teoretiska referensramen att kundernas behov 

tenderar att variera utifrån deras demografiska faktorer ålder och kön. Om handlarna har en 

låg, medel eller hög prisnivå påverkade även det hur viktigt det är för kunderna att faktorerna 

är tillfredsställande. Slutsatsen som författarna identifierade var att det föreligger ett gap 

mellan handlarnas uppfattning om kundernas behov och vad kunderna anser att deras behov är 

gällande flera av faktorerna. Detta är dock något som kunderna säger vilket inte behöver 

stämma överrens med hur de verkligen tycker. Det är dock svårt att urskilja något mönster 

gällande gapen utan det är nästan enbart tendenser man kan urskilja, vilket gör att varje faktor 

bör analyseras individuellt. 

Nyckelord: Behov, Faktor, Gap, Kund, Handlare 

 

 



Abstract 
The competition within the retail market is increasing, both from other retail stores but even 

from the fast growing internet trade, which puts pressure on the physical stores to have 

satisfied customers that continues to shop in the store. An approach to face the increasing 

competition is to have a servicescape that is designed to face the customers’ needs, which 

assume that the traders knows what their customers’ needs are. If the traders have wrong 

perception about the needs of their customers there might be a gap that decreases the chance 

the customers will be satisfied and with it the competitiveness of the stores. A definition has 

been made to clothing stores, because those are among the stores that are the most exposed to 

competition. 

The purpose of this paper have been to map how the customers’ needs agree with or 

differentiate from what the traders thinks theirs customers needs are. In order to fulfill the 

purpose a qualitative method with a statistic adaptation i.e. a quantitative adaptation were the 

results are shown with the help of frequencies and value on a scale was applied. Data was 

collected with questioners which were designed based on the ten factors that were put 

together in the theoretical framework. The questioners were shared to both customers and 

traders in the center of Borlänge and the center of Falun.  

The result analysis shows that for the factors light (4.2), press (4.5), (4.6), sound (4.7), toilets 

(4.9), (4.10) a gap existed between the traders perception about the customers’ needs and the 

reality of those needs. It was also shown that the traders perception for the factors cleaned 

(4.3), (4.4), entrance & exits (4.8) were even higher than what the customer’s needs really are. 

The result analysis also shows that the customers’ needs are affected by the customers’ 

demographic factors age and gender just as it had been discussed in the theoretical 

framework. The price level of the clothing stores also affected the customers’ expectations of 

to what degree they could expect to get their needs satisfied as also discussed in the 

theoretical framework. The conclusion that the authors identified were that there is a gap for 

the majority of the identified factors between traders’ perception of their customers’ needs 

and what the customers says that those needs are. Even though the customers say they have 

those needs it doesn’t mean it agrees with the reality. It´s hard to distinguish any pattern in 

terms of the gaps, but there is tendencies that can be seen, which results in that each factor 

should be analyzed individually.  

Key words: Needs, Factors, Gap, Customer, Trader 
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Begreppsförklaring 
Sammanfattning av de centralaste begreppen i uppsatsen. Förklaringen av begreppen är 

författarnas egen tolkning grundat på källorna i uppsatsen. 

• Butikslayout – Hur butiken är utformad. 

• Dagligvaruhandeln - All handel exklusive bilar, resor, tjänster och sällanköpshandeln, 

dvs. t.ex. livsmedel och drycker  

• E-handel - Elektronisk handel som sker med hjälp av fast eller mobil 

datakommunikation. 

• Exteriör – Motsats till interiör, i detta fall utsidan av butiken.  

• Gap – En skillnad i uppfattning mellan handlare och kunder gällande kundernas 

behov. 

• Handlare- Butikschef  

• Horisontala dimensionen – Relaterar till att utformningen av en servicescape kan 

variera i komplexitet. 

• Interiör – Motsats till exteriör, dvs. insidan av butiken. 

• Kundernas behov – Behov som kunderna behöver få tillfredsställda för att inte bli 

missnöjda. 

• Kundgrupp – Samling av kunder som butikerna riktar sin försäljning emot. t.ex. 

kvinnor 18-24 år. 

• Köpcentrum – Flera butiker i samma byggnad.  

• Latenta behov – Behov som kunderna inte är medvetna om att de har. 

• Megacentrum – Ett större köpcentrum ofta med inslag av aktiviteter.  

• Prisnivå- Vilket pris butikerna har på sina varor, prisnivåerna uppsatsen utgår ifrån är 

låg, medel och hög. 

• Servicescape – Butiksmiljön som är den fysiska mötesplatsen mellan företaget och 

kunderna, avgränsas i uppsatsen till den interna fysiska butiksmiljön. 

• Spatial layout - Innebär hur utrustning och möbleringen är placerade samt storleken på 

dem. 

• Sällanköpshandeln - All handel exklusive bilar, resor och tjänster, dvs. t.ex. kläder, 

heminredning, kosmetika, elektronik. 

• Vertikala dimensionen- Relaterar till att servicescape är skapat utifrån om det är de 

anställda eller kunderna som ska använda den. 
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1. Inledning 
Uppsatsens inledning presenterar ämnets bakgrund, problemdiskussion, frågeställningarna 

samt syftet med uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Detaljhandeln består av sällanköpsvaruhandeln och dagligvaruhandeln. 

Sällanköpsvaruhandeln innefattar klädhandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel samt 

övrig sällanköpsvaruhandel medan dagligvaruhandeln innefattar livsmedel, tobak, tidningar, 

blommor, systembolag, apotekens receptfria och egenvårdsprodukter. (Handeln i Sverige, 

2014) [Internet]. Endast i Sverige omsatte detaljhandeln 640 miljarder år 2013 vilket var en 

ökning med 1,9 % från 2012. (Handelns Utredningsinstitut, 2012)  

Vi lever enligt HUI (2012); Kumar, Garg, & Rahman (2010); Fredholm (2002) i en tid då 

konkurrensen mellan handelsföretagen hårdnar och där E-handelns kraftiga ökning och 

konkurrenskraft sätter press på fysiska butiker. Kumar et al. (2010); Handelns 

Utredningsinstitut och Handelns Utvecklingsråd, (2009); Fredholm (2002) menar att detta 

medför ett skifte från butikernas nuvarande transaktionstänkande till ett relationstänkande, 

d.v.s. att butikerna fokuserar mer på relationen med kunderna än man tidigare gjort. Att 

fokusera på relationer kan enligt Kumar et al. (2010); HUI (2009:65); Fredholm (2002:27) 

innebära att butikerna försöker identifiera och tillfredsställa behoven som deras kunder har i 

den fysiska butiksmiljön. 

Den fysiska butiksmiljön definieras enligt Bitner (1992) som servicescape och är där 

kunderna möter företaget dvs. det är där den fysiska kontakten mellan kunderna och företagen 

sker. I servicescape ingår externa faktorer som skyltning, parkering, samt landskapet utanför 

butiken men även interna faktorer som butikernas layout, utrustning och dekorationer 

(Wilson, Zeithaml, Bitner & Gremler 2008: 241ff). Enligt Warnaby (2009) är det lättare för 

handlarna att kontrollera de interna faktorerna gentemot de externa som ofta är utom butikens 

kontroll. Då butikerna enligt Kumar et al. (2010); HUI (2009:65); Fredholm (2002:27) bör 

sträva efter att identifiera och tillfredsställa kundernas behov i butikerna vilket butikerna 

enligt Warnaby (2009) har lättare att göra gällande de interna faktorerna, leder det till att 

endast de interna faktorerna i servicescape kommer behandlas och då gällande klädbutiker. 

Orsaken är att klädbranschen är hårt konkurrensutsatt där en stor del av konkurrensen utgörs 

av den växande e-handeln, vilket gör att utformningen av servicescape i klädbutiker blir viktig 

för att behålla kunder i den fysiska butiken. (Svensk Distanshandel och Handelns 

Utredningsinstitut, 2013) 
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Enligt Wilson et al. (2008:241ff); Storbacka, Strandvik & Grönroos (1994); Bitner (1992) har 

kunder behov av att de interna faktorerna är tillfredsställande i servicescape, dvs. att 

faktorerna är utformade för att möta kundernas behov. Anledningen till att kunderna har 

behov av att faktorerna är tillfredsställande är enligt Bitner (1992) olika beroende på vilken 

faktor det gäller. Det som dock är gemensamt för kunderna är att de vill att faktorerna i 

servicescape ska vara utformade på ett för dem tillfredsställande sett. Om faktorerna inte är 

det kan det skapa missnöje hos kunderna, vilket kan leda till att kunderna slutar handla i 

butiken. (Bitner, 1992) 

Blocker, Flint, Myers & Slater (2010); Woodruff (1997) menar att det kan vara problematiskt 

för butikerna att veta kundernas behov dvs. hur kunderna vill att faktorerna i servicescape ska 

vara utformade eftersom ett behov är kopplat till individen och därmed kan variera. En 

bristande uppfattning av kundernas behov gör att ett det kan föreligga ett gap mellan 

handlarna och kunderna. Gapet mellan vad handlarna tror att kundernas behov är och vad 

kundernas behov egentligen är försvårar enligt Woodruff (1997) för handlarna att 

tillfredsställa sina kunders behov. Blocker et al. (2010); Woodruff (1997); Barbera & 

Mazursky (1983) menar att om handlarna lyckas identifiera och tillfredsställa sina kunders 

behov ökar chansen att kunderna blir nöjda och fortsätter handla av företaget, vilket som 

tidigare nämndes är betydande i den allt hårdare konkurrensen inom detaljhandeln. Det är 

därför väsentligt för handlarna att identifiera vilka behov kunderna har i servicescape för att 

möjliggöra en tillfredsställning av behoven (Blocker et al. 2010; Woodruff 1997 & Barbera & 

Mazursky 1983). 
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1.2 Problematisering 
Backström & Johansson (2006) drar slutsatsen att tillfredsställelsen av kundernas behov är 

direkt relaterat till faktorerna i servicescape. Identifierade faktorer för kunderna i servicescape 

är ljus (Kumar, et al.2010; Backström & Johansson, 2006; Wakefield & Blodgett 1996; 

Wakefield & Blodgett 1994; Bitner 1992), luftkvalitet (Nur, Ali & Nurhayati 2012; Wakefield 

& Blodgett 1996; Bitner 1992), toaletter (Nur et al. 2012; Wakefield & Blodgett 1994; Yang 

& Hung, 2013; Singh, 2006; Conant 2005), butikslayout (Nur et al. 2012; Wakefield & 

Blodgett 1996; Baker Parasuraman, Grewal & Voss 2002; Turley & Milliman 2000), rent och 

städat (Hooper, Coughlan & Mullen, 2013; Vinai – Yavetz & Gilboa, 2010; Wakefield & 

Blodgett, 1996), trängsel (Eroglu, Machleit & Barr 2005; Bitner, 1992; Hui & Bateson, 1991), 

oljud (Roux, 2003; Hancock, Ross, & Szalma 2007; Stansfeld, Haines & Brown 2000; Yalch 

& Spangenberg, 2000; Bitner 1992), temperatur (Seppanen, Fisk & Lei; 2006; Boman, 

Davidsson & Younes; 1999; Bitner 1992), sittplatser (Underhill 2009; Petermans & 

Cleempoel, 2010; Berry, Wall, & Carbone, 2006; Thang & Tan, 2003; Goss 1993) anpassade 

in och utgångar för personer med funktionshinder (Roulstone & Prideaux, 2009). Dessa 

faktorer i servicescape bör som nämnt i inledningen vara utformade för att tillfredsställa 

kundernas behov. 

I figur 1 nedan sammanställs de identifierade faktorerna som uppsatsen kommer att behandla.  

Ljus 
 

Luftkvalitet  
 

Toaletter 

     Trängsel 
 

Oljud 
 

Temperatur 

     Butikslayout 
 

Rent & Städat 
 

Sittplatser 

     

  
Anpassade in och utgångar 

  Figur 1: Sammanfattning av faktorerna i servicescape.  

Dodds, Monroe, & Grewal (1991); Rao & Monroe (1989); ZeithamI (1988) menar vidare att 

även butikernas prisnivå kan påverka kundernas krav på utformningen av faktorerna. Dodds et 

al. (1991); Rao & Monroe (1989); ZeithamI (1988) menar att kunderna kan potentiellt ha 

högre krav på butiker som har en hög prisnivå och lägre krav på butiker som har en lägre 

prisnivå. 

Utifrån de identifierade faktorerna blir forskningsfrågan ”Visar kunderna i de tre olika 

prisnivåerna varierande behov/skiljer sig kundernas behov beroende på vilken prisnivå 

butikerna har?” 
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Som nämndes i inledningen kan kundernas behov variera. Nur (2012); Blocker et al. (2010); 

Wakefield & Blodgett, (1994); Bishop & Hathcote (1994) menar att denna variation kan bero 

på kundernas demografiska faktorer ålder och kön. Det innebär att hur kunderna vill att 

faktorerna ska vara utformade kan variera mellan olika kunder beroende på deras ålder och 

kön. 

Bitner (1992); Hart, Farell, Stachow, Reed & Cadogan (2007) menar att kunder utifrån vilken 

butiksmiljö de exponeras för kan reagera på två olika sätt. Antingen genom att acceptera den 

eller ta avstånd. Kundernas reaktion beror på hur de uppfattar att butiksmiljön är utformad för 

att tillfredsställa deras behov. Här spelar tillfredsställelsen av kundernas behov enligt Bitner 

(1992) en väsentlig roll, för om kunderna blir tillfredsställda i butiken får de därmed en 

positiv uppfattning av butiksmiljön och kan då acceptera den. Bitner (1992) menar dock att 

svårigheten för butikerna när de ska tillfredsställa kundernas behov är som tidigare nämnt att 

behoven varierar mellan olika kunder beroende på deras ålder och kön men även beroende på 

som nämnt ovan vilken prisnivå butiken har. Denna variation i kundernas behov kan som 

Wilson et al (2008); Woodruff (1997) tidigare nämnde göra att det föreligger ett gap mellan 

handlarnas uppfattning om kundernas behov och vad kundernas behov egentligen är. 

Utifrån det som behandlats ovan blir forskningsfrågan” Visar handlarna i de tre olika 

prisnivåerna varierande förmåga att identifiera kundernas behov?” 

Enligt Hart et al. (2007) är det allmänt känt bland marknadsförare och handlare att atmosfären 

i butiken påverkar kunderna. I atmosfären inkluderas den fysiska butiksmiljön vilken genom 

att utformas för ett på kunderna tillfredsställande sätt kan användas för att skapa 

konkurrensfördelar. Hart et al. (2007) menar att om den fysiska butiksmiljön är utformad för 

att tillfredsställa kunderna och lyckas med detta kommer de att bli nöjda och chansen att de 

återkommer ökar. Trots dessa positiva effekter av butiksmiljön menar Hart et al. (2007) att 

lite forskning har ägnats åt att undersöka effekterna av hur den fysiska butiksmiljön påverkar 

kunderna.  

Som behandlats tidigare kan kundernas behov variera (Blocker et al. 2010; Woodruff 1997), 

vilket försvårar för handlarna att identifiera kundernas behov. Trots variationen i kundernas 

behov menar Flint, Blocker & Boutin (2011); Backström & Johansson (2006); Bitner (1992) 

att handlarna bör anstränga sig för att identifiera sina kunders behov när det kommer till 

utformningen av faktorerna. Skaffar sig handlarna inte vetskap om hur faktorerna ska vara 

utformade i servicescape kan det som Wilson et al (2008); Woodruff (1997) nämnt ovan 
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skapa ett gap mellan handlarna och kunderna, vilket försvårar för handlarna att tillfredsställa 

kundernas behov och riskerar att få missnöjda kunder som slutar handla i butiken. 

Att analyser vilka behov kunderna har i butiker är ett tillvägagångssätt för handlarna att 

undvika detta gap mellan vad handlarna tror att kundernas behov är och vad kundernas behov 

egentligen är. (Wolfgang & Samir, 2001; Wilson et al 2008; Woodruff 1997).  

Att minimera gapet kan vara en viktig åtgärd i den tidigare nämnda hårdnande konkurrensen i 

detaljhandeln och konkurrensen från e-handeln vilket gör detta till något som handlarna bör 

fokusera på. 

Utifrån det som behandlats ovan blir forskningsfrågan ”Är kundernas behov samma som 

handlarna tror?” 

1.3 Frågeställningar 
• Visar kunderna i de tre olika prisnivåerna varierande behov/skiljer sig kundernas 

behov beroende på vilken prisnivå butikerna har? 

• Visar handlarna i de tre olika prisnivåerna varierande förmåga att identifiera 

kundernas behov? 

• Är kundernas behov samma som handlarna tror? 

1.4 Syfte 
Kartlägga på vilket sätt kundernas behov överensstämmer eller skiljer sig från handlarnas 

uppfattning om deras behov. 
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2. Teoretisk referensram 
Uppsatsens teoretiska referensram behandlar tidigare forskning kring servicescape i 

sällanköpsbutiker, de identifierade faktorerna samt hur handlarna kan använda servicescape 

för att tillfredsställa kundernas behov. 

2.1 Kundernas behov 
Bitner (1992) definierar kundernas behov som något kunderna behöver få tillfredsställt för att 

inte bli missnöjda dvs. om det inte når upp till den önskvärda nivån för kunderna skapar det 

missnöje. Bitner (1992) menar att behoven gällande en butik inkluderar de tidigare nämnda 

faktorerna däribland bl.a. ljus och trängsel och att dessa bör vara utformad för att möta och 

tillfredsställa kundernas behov. Griffin (1996:214) definierar däremot kundernas behov som 

de problem en produkt eller en service löser och funktionen den genererar. Logiskt sett bör 

denna definition även gälla kundernas behov i butiksmiljöer då en butik kan ses som en 

service som existerar för att skapa nöjda och tillfredsställda kunder. 

Blocker et al. (2010) delar in kundernas behov i nuvarande behov, latenta behov och framtida 

behov. Latenta behov definieras som behov som kunderna själva inte är medvetna om att de 

har. Framtida behov är behov som kunderna inte har i dagsläget men som de kan komma att 

utveckla i framtiden samt nuvarande behov vilket är behov som kunderna själva uttrycker att 

de har om t.ex. en produkts utformning. Blocker et al.(2010) menar vidare att många handlare 

missförstår sina kunders behov eller t.o.m. bortser från dem. Handlarna missar därmed 

möjligheter att skaffa mer tillfredsställda och nöjda kunder. Uppsatsen studerar kundernas 

nuvarande behov genom att se till de tidigare nämnda faktorerna i servicescape som direkt 

skapar missnöje hos kunderna om de inte är tillfredsställande. 

Wilson et al. (2008); Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990:51) menar att då det som tidigare 

nämnts är viktigt för handlarna att tillfredsställa kundernas behov i servicescape för att skapa 

nöjda och förhoppningsvis återkommande kunder bör handlarna sträva efter att minska gapet 

till sina kunder. Handlarna bör göra det genom att förstå vilka behov deras kunder har i 

butiken. Wilson et al. (2008) menar att många handlare har en bristande förståelse för vilka 

behov kunderna har och kunderna kan då potentiellt förloras till konkurrerande handlare som 

tillfredsställer kundernas behov bättre. 

Trots att det enligt Wilson et al. (2008); Zeithaml et al. (1990:51) är viktigt att försöka 

tillfredsställa kundernas behov menar Zeithaml, et al. (1990:71) att många handlare inte gör 

det. Zeithaml et al. (1990:71) lyfter fram en möjlig orsak till detta vilket är att 
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tillfredsställelsen av kundernas behov kan medföra kostnader i form av bland annat ny 

utrustning. Detta kan göra att handlare drar sig för att fokusera på kundernas behov även om 

det potentiellt kan resultera i mer tillfredsställda och återkommande kunder. Handlarna bör 

trots dessa eventuella kostnader för att anpassa butikens servicescape efter kundernas behov 

ändå enligt HUI (2012); Kumar et al. (2010); Fredholm (2002); Storbacka (1994); Bitner 

(1992) fokusera på att tillfredsställa kundernas behov. Orsaken är att de anser att det är ett bra 

sätt att möta den ökande konkurrensen bland handelsföretagen och inte minst från den snabbt 

växande e-handeln som nämndes i inledningen. 

Utformas de identifierade faktorerna i servicescape ljus, rent och städat, trängsel, ljud, 

sittplatser, anpassade in och utgångar för funktionshindrade, toaletter samt butikens layout 

som Shashikala & Suresh (2013); Nur et al. (2012); Wakefield & Blodgett (1996); Wakefield 

& Blodgett (1994); Bitner (1992) lyfter fram efter hur kunderna vill att faktorerna ska vara 

utformade ökar det chansen till nöjda och återkommande kunder. 

2.2 Servicescape  
Servicescape definieras av Bitner (1992); Baker (1987) som den fysiska miljön där kunderna 

och handlarna möts. Den innefattar de faktorer som tidigare nämndes i problematiseringen 

(Kumar et al. 2010) m.fl.  

Roy & Tai (2003) definierar servicescape i ett bredare sammanhang, som hela butiksmiljön 

och inkluderar då även personal och stimuli. Siddiqui & Tripathi (2011) har även de en bred 

definition och räknar in både interiören och exteriören. Siddiqui & Tripathi (2011) menar att 

servicescape utgörs av fyra olika dimensioner vilka är inredning, social interaktion, layout, 

och externa faktorer, till skillnad mot Bitner´s (1992); Baker´s (1987) definition av 

servicescape exkluderas exteriören och syftar endast till interiören och då den fysiska miljön. 

Utifrån det som Warnaby (2009) nämnde i inledningen att de interna faktorerna i butiken är 

lättare för handlarna att kontrollera än de externa faktorerna har Bitner´s (1992); Baker´s 

(1987) definition ovan valt att användas. Bitner (1992) menar att Servicescape är platsen där 

kunderna möter företaget, vilket ofta är i en butik. Som illustrerades inledningsvis i uppsatsen 

finns det ett antal faktorer i servicescape som kunderna har behov av är utformade för att 

tillfredsställa deras behov och som kan skapa missnöjda kunder om de inte är det.  

Vad som är tillfredsställande för kunderna varierar till följd av kundernas ålder och kön samt 

butikens prisnivå, vilket illustrerades i problematiseringen. 
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2.2.1 Dimensionerna 
I figur 2 har Bitner (1992) valt att dela in verksamheter i olika kategorier. För att göra detta 

visar Bitner servicescape i två dimensioner. Den första dimensionen är den vertikala 

dimensionen. Den relaterar till att servicescape är skapat utifrån om det är de anställda eller 

kunderna som ska använda den. Självbetjäningsservicescape är en del av den vertikala 

dimensionen och innebär en servicescape som antingen helt eller delvis inte består av några 

anställda utan kunderna sköter allt själva. Den vertikala dimensionen innebär även en 

servicescape där kunderna utför största delen av sitt ärende själva. Bitner (1992) poängterar 

dock att det finns en kombination av den vertikala och horisontella dimension där både 

kunderna och de anställda interagerar, exempelvis en butik, vilket kommer vara aktuellt givet 

uppsatsens syfte att kartlägga på vilket sätt kundernas behov överensstämmer eller skiljer sig 

från handlarnas uppfattning om deras behov. 

Butiker är inte med, men modellen är ändå applicerbar för uppsatsen då det i  butiker både 

finns anställda och kunder vilket logiskt sett gör att butikerna placerar sig i Interpersonal 

services. Butiker består även som tidigare behandlats av olika faktorer vilket gör att butikerna 

även placerar sig under Elaborate.  

 

Figur 2: Bitners kategorisering av Sevicescape (1992)  
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Den andra dimensionen av servicescape är den horisontella, och innefattar komplexiteten av 

servicescape vilket inkluderar de tidigare nämnda faktorerna och utformningen av dem. Bitner 

(1992) menar att vissa servicescape är enkelt utformade med få av de tidigare nämnda 

faktorerna och benämns som ”leen environments” en servicescape där få av kundernas behov 

tillgodoses. Den andra delen av den horisontella servicescapen benämns ”elaborate” och 

definieras av att de är komplexa med många av de ovan nämnda faktorerna som kan vara 

utformade på varierande sätt för att tillfredsställa kundernas behov, detta är en butiksmiljö där 

kundtillfredsställelsen troligtvis är hög. Då kunderna enligt Dodds et al. (1991); Rao & 

Monroe (1989); ZeithamI (1988) har olika krav på butikerna utifrån vilken prisnivå butikerna 

har, kan det potentiellt innebära att en butik som benämns som lean environment kan vara en 

lågprisbutik och en butik som benämns som elaborate kan vara en högprisbutik. 

Rosenbaum & Massiah (2011); Siddiqui & Tripathi (2011) utvecklar dock beskrivningen av 

Bitner´s (1992) servicescapemodell och lyfter förutom de två dimensionerna som Bitner 

(1992) använder fram en tredje dimension som består av social interaktion med anställda och 

kundernas medverkan samt interaktionen med andra kunder i butiken. Rosenbaum & Massiah 

(2011) lyfter vidare fram den sociala symboliska dimensionen som består av etniska symboler 

och artefakter, vilka grundar sig i kundernas ursprung. Uppsatsen kommer dock använda sig 

av Bitner´s (1992) definition. 

2.2.2 Prisnivå 
Pris ingår inte i Bitner´s (1992) modell men är enligt Dodds et al. (1991); Rao & Monroe 

(1989); ZeithamI (1988) en väsentlig del för i vilken utsträckning kunderna förväntar sig att 

faktorerna ska vara tillfredsställande. Orsaken är enligt Dodds, et al. (1991); Rao & Monroe 

(1989); ZeithamI (1988) att en butiks prisnivå påverkar kundernas förväntningar. Det innebär 

att om en butik har en låg prisnivå och kunden vet om det kommer den troligtvis ha lägre 

förväntningar på vad butiken ska leverera, exempelvis gällande utformningen av faktorerna. 

Har butiken däremot en högre prisnivå kan det skapa högre förväntningar från kundernas sida 

på vad butiken ska leverera. Kopplat till Bitner´s (1992) modell kan det indikera att kundernas 

krav på de tre delarna i modellen omgivande faktorer, spatial layout samt symboler och 

artefakter kan varierar utifrån vilken prisnivå butiken har. 
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2.3 Bitners Modell 
Utifrån uppsatsens syfte har ytterligare en modell valts, den fokuserar på kombinationen av 

den vertikala och horisontella dimensionen av servicescape och innefattar butiker. I figur 3 

delar Bitner (1992) in sin servicescapemodell i omgivande faktorer, spatial layout samt 

symboler och artefakter som tillsammans utgör servicescape. Dessa tre delar innehåller sedan 

mindre faktorer som är av olika stor betydelse för olika kunder och deras upplevelse av en 

butiksmiljö. (Bitner, 1992) De delar av modellen som ingår i uppsatsens studie är omgivande 

faktorer samt spatial layout och funktionalitet. Orsaken är att det är de två delarna som 

innefattar den fysiska butiksmiljön där kunderna har behov av faktorerna är tillfredsställande, 

vilket är det uppsatsen har valt att avgränsa sig till. 

 

 Figur 3: Bitners kategorisering av Sevicescape vertikal & horisontal (1992)  
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2.3.1 Omgivande faktorer 
Innefattar musik, temperatur, ljus, oljud och doft. Varav musik definieras som stimuli och kan 

användas för att påverka kunderna på ett för butiken önskvärt sätt. Då stimuli inte ingår i 

studien kommer musik inte att behandlas. 

2.3.1.1 Ljus 
I Bitner´s (1992) modell inkluderas ljus i omgivande faktorer. Kumar et al. (2010); Backström 

& Johansson (2006); Wakefield & Blodgett (1996); Wakefield & Blodgett (1994); Bitner 

(1992) anser att ljus är en viktig faktor i servicescape då den påverkar hur kunderna känner 

sig i en butik. Kumar et al. (2010) menar att ett tillvägagångssätt för butikerna att 

tillfredsställa kundernas behov av ljus är att ha en genomarbetad butiksbelysning dvs. en 

butiksbelysning som är tillfredsställande för kunderna. Det är viktigt för handlarna att veta 

vilket typ av ljus deras kunder föredrar, för att därmed kunna anpassa belysningen efter deras 

behov Kumar et al. (2010). 

Ljus kan enligt Ejhed & Moberg (2012) delas upp i artificiellt ljus vilket är konstgjort ljus i 

form av belysning och naturligt ljus/dagsljus. Dagsljus är en dynamisk ljuskälla som ständigt 

växlar i intensitet, färg och riktning beroende på årstid, väder och temperatur. Hur mycket 

dagsljus som kommer in i en butik beror bland annat på antalet fönster och fönstrens 

placering. Lokalens höjd, djup samt väggar påverkar även hur mycket dagsljus som kommer 

in i butiken. 

Det finns enligt Ejhed & Moberg (2012) fyra generella syften med butiksbelysning vilka är att 

exponera varorna på ett säljande sätt, skapa en behaglig miljö för kunderna, uppfylla de 

anställdas krav på en god arbetsmiljö samt hjälpa till att profilera butiken. Det syfte med 

belysning som är relevant givet uppsatsens frågeställningar och syfte är att ljuset ska skapa en 

behaglig miljö för kunderna. Här kan det enligt Ejhed & Moberg (2012) uppstå ett problem då 

handlarna kan fokusera för mycket på att exponera varorna på ett säljande sätt och därmed 

tappa fokus på att använda ljuset för att skapa en behaglig butiksmiljö vilket är det kunderna 

har behov av. 

För att skapa en miljö där kunderna inte vantrivs anser Ejhed & Moberg (2012) att bländning 

bör undvikas. Orsaken är att bländning gör det svårt för kunderna att se vilket kan skapa 

irritation. Bländning kan undvikas genom att ljuskällor placeras så att de riktas bort ifrån där 

kunderna normalt tittar och ljuset kan med lämpligt bländskydd eller reflektor skärmas av. 

Hur belysningen är utformad i butiker varierar och beror på butikstypen. I sällanköpsbutiker 

som klädbutiker bör belysningen enligt Ejhed & Moberg (2012) framhäva produkterna på ett 

12 
 



 

sätt som gör att kläderna är tilltalande för kunderna och inte förvränger plaggets naturliga 

färg. 
 

Ett av de viktigaste områdena att ha en tillfredsställande belysning i är provrummen, orsaken 

är att det oftast är i provrummen som kunden gör sina köpbeslut. Trots det är provrummen 

ofta ett oprioriterat område i butiken. Butikens provrum ska vara en lugn och avskild plats 

med ett mjukt och varmt ljus. Med ett varmt ljus avses att ljusskenet består av varma färger 

som t.ex. röd medan ett kallt ljus avser ljussken som består av kalla färger, exempelvis blått. 

Ett mjukt ljus är ett ljus vars skugga är suddig till skillnad från ett hårt ljus där skuggan har en 

skarp övergång. Det är dock viktigt att undvika skuggor i provrummen vilket kan 

åstadkommas genom att ha en flexibel ljussättning där kunderna kan välja hur plagget ska se 

ut i olika miljöer exempelvis inomhus och utomhus. Kunderna kan då se hur plagget kommer 

se ut i den miljö den kommer användas i. Belysningen ska sedan ge en naturlig färggivning 

och tillåta kunderna att bedöma varorna på ett korrekt sätt, vilket betyder att kläderna ska se 

lika ut i provrummen som utanför butiken. (Ejhed & Moberg 2012) 

2.3.1.2 Ljud  
Ljud och musik är en del av de omgivande faktorerna i Bitner´s (1992) modell och då främst 

oljud som kunderna enligt Bitner (1992) har behov av att inte utsättas för. 

2.3.1.2.1 Musik 
Studier har gjorts gällande musik i butiker, och resultaten tyder på att musik påverkar 

kundernas tidsuppfattning, hur de trivs i butiken, vad de handlar och hur snabbt de rör sig. 

Hur musiken påverkar kunderna kan kontrolleras av vilken typ av musik det är, tempot, 

volymen och kundernas demografiska faktorer ålder och kön. (Turley & Milliman, 2000) 

Musik kan påverka kunderna på flera olika sätt. Spelas det snabb musik i en butik så ökar 

kundernas tempo, spelas det däremot långsam musik så går kunderna ner i ett långsammare 

tempo. Musiken kan även påverka hur lång tid kunderna upplever att de har spenderat i en 

butik beroende på vilken musik som har spelats. Musik är dock inget identifierat behov i 

servicescape utan är ett marknadsföringsverktyg och stimuli för att påverka kundernas 

shoppingmönster samt att skapa en trevlig miljö. Yalch & Spangenberg (2000) Vore dock 

musik ett behov skulle det potentiellt innebära att kunderna har olika behov av vilken musik 

som spelades. En viss kategori av kunder kan potentiellt ha behov av att lugn och behaglig 

musik spelas medan en annan kundkategori kan ha ett potentiellt behov av att snabb och hög 
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musik spelas i butiken utifrån de demografiska faktorerna som Nur (2012); Blocker et al. 

2010); Wakefield & Blodgett (1994) tidigare lyfte fram. 

2.3.1.2.2 Oljud  
Till skillnad från musik som kan uppfattas som önskvärt och stimulerande (Yalch & 

Spangenberg 2000) menar Stansfeld et al. (2000) att oljud är något man inte vill bli utsatt för 

då det orsakar obehag. Logiskt sett bör musik även kunna anses som oljud för de kunder som 

inte uppfattar musik som önskvärt och därmed inte vill att musik spelas i butiken. Musik 

kommer dock i denna uppsats inte definieras som ett oljud utan som tidigare nämnt stimuli. 

Behovet som kunderna har när det kommer till ljud är enligt (Stansfeld et al. 2000; Bitner 

1992) att eventuella oljud inte förekommer i servicescape och att kunderna kan bli irriterade 

ifall det förekommer oljud i butikerna. Vad oljud kan uppstå ifrån varierar och beror på vilken 

miljö man befinner sig i. Hur starkt ett oljud är och uppfattas varierar till följd av vilket typ av 

ljud det är, volymen, orsaken till ljudet och frekvensen. Stansfeld et al. (2000) definierar oljud 

som oönskat ljud och anser att det kan skapa stress hos kunderna. Stansfeld et al. (2000) 

menar att oljud även kan vara sjuksymtom framkallande, skapa illamående, 

koncentrationssvårigheter, irritation, försämrat minne under tiden man utsätts for oljud samt 

försämrad kommunikation medan Roux (2003) lyfter fram konsekvenserna högre blodtryck 

och svettningar. Konsekvenser av oljud indikerar att butikerna bör eliminera alla ljud som kan 

uppfattas av kunderna som oljud för att därmed tillfredsställa kundernas behov av att inte bli 

exponerade för oljud. Då oljud enligt Nur (2012); Blocker et al. (2010); Wakefield & Blodgett 

(1994) påverkas av kundernas demografiska faktorer samt av butikernas prisnivå Dodds et al. 

(1991); Rao & Monroe (1989); ZeithamI (1988) bör butikerna identifiera vilka oljud som är 

jobbigast för deras kunder att bli exponerade för. De oljud som enligt Stansfeld et at. (2000) 

orsakar mest irritation hos den som utsätts är oljud som uppfattas som höga, obestämda, anses 

vara onödiga och av bristande betydelse. Men även oljud som man inte vet hur länge de håller 

på eller som har pågått längre än förväntat samt oljud som uppfattas som skrämmande orsakar 

mest irritation hos kunder. (Stansfeld et al. 2000) Vet butikerna inte vilka oljud deras kunder 

anser är jobbigast att utsättas för kan butiken inte heller fokusera på att eliminera dessa oljud. 

Identifierade oljud i servicescape är gnisslande, pipande ljud, ljud från maskiner, vinande ljud 

från luftventilationer Goujard, Sakout & Valeau (2005), ljud från luftventilationen, överdrivet 

ljud från personalen, telefoner, fläktar Cockrill, Goode & Emberson (1983), 

Kopieringsmaskiner, skrivare, kassaregistrerare, hissar, mikrovågsugnar Blackard (1993), 

Dammsugning Nelson & Meyvis (2008). Dessa oljud har kunderna som ovan nämnt behov av 
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att inte utsättas för, detta behov kan dock som tidigare nämnt variera beroende på kundernas 

ålder, kön samt butikens prisnivå. Kunder kan potentiellt stå ut med mer oljud i en butik som 

klassificeras som lågprisbutik gentemot en butik som klassificeras som högprisbutik då 

kunderna kan ha högre krav på utformningen av faktorerna i en högprisbutik gentemot en 

lågprisbutik. 

2.3.1.3 Temperatur  
Temperatur är en omgivande faktor i Bitners´s (1992) modell. Enligt Bitner (1992) har 

kunderna behov av att temperaturen i servicescape inte är för låg eller för hög: den ska vara 

lagom. (Bitner 1992) Huruvida en temperatur är lagom är dock en individuell bedömning men 

Boman, Davidsson & Younes (1999) menar ändå att temperaturen ska regleras efter 

kundernas behov vilket indikerar att handlarna bör veta vilken temperatur deras kunder trivs 

bäst i. Bitner (1992) menar att en felaktig temperatur kan leda till att kunderna fryser (för 

kallt) eller svettas (för varmt) vilket innebär att kunderna inte är nöjda/tillfredsställda eller 

upplever obehag. 

Vilken temperatur kunderna föredrar är individuell men bör enligt Hancock et al. (2007) inte 

överstiga 29,4 grader för då börjar människorna att lagra värme och kroppstemperaturen att 

öka. Denna påfrestning kan inte fortgå permanent då det kan få konsekvenser i form av 

permanenta skador, vilket kanske inte är aktuellt för en butik då temperaturen logiskt sett 

troligtvis aldrig kommer vara så extrem att den orsakar permanenta skador hos kunderna. Men 

det visar ändå på betydelsen av att temperaturen ska vara lagom. Hancock et a. (2007) 

Temperaturen påverkar flera faktorer hos människorna, bekvämligheten, upplevd luftkvalitet 

samt sjuksymtom. I en studie gjord av Seppanen et al. (2006) gällande lufttemperaturen i 

kontorsmiljöer framkom det att människors arbetsprestationer ökar när temperaturen går upp 

till 21-22 grader och minskar när temperaturen överstiger 23-24 grader. Det kan indikera att 

temperaturen inte bör överstiga 23-24 grader då det påverkar människors psykiska och fysiska 

förmåga negativt vilket bör innebära ett minskat välbehag. Det kan vidare indikera att 

temperaturen i en butik såväl som på ett kontor inte bör överstiga 23-24 grader. Då kunder i 

butiker kan tänkas vara känsligare för temperaturen jämfört med personer som arbetar på 

kontor. Då kunderna går runt i butiker gentemot personerna i studien som arbetar i en 

stillasittande miljö.  

Seppanen et al. (2006) menar att temperaturen i många butiker inte är tillfredsställande för 

kunderna, vilket kan bero på otillräcklig kylnings eller värmekapacitet. Det leder till att 

butikerna inte kan reglera butikstemperaturen. Bristande temperaturen kan även bero på 
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dåliga kontrollsystem för temperaturen på grund av att butiken inte har något system som 

känner om temperaturen avviker från den förbestämda temperaturen. Även en ofördelaktig 

layout kan påverka temperaturen. (Seppanen et al. 2006) Vilken temperatur kunderna har 

behov av i butikerna kan även påverkas av årstiden. Orsaken är att man har olika kläder 

beroende på vilken årstid det är och det leder till att temperaturen i butikerna bör anpassas 

efter årstiden. Behoven av en tillfredställande temperatur kan som tidigare nämnt variera 

mellan kundgrupper beroende på deras ålder och kön samt vilken prisnivå butiken har, då 

kunder enligt Dodds et al. (1991); Rao & Monroe (1989); ZeithamI (1988) tenderar att ha 

olika krav på butikerna utifrån butikens prisnivå. 

2.3.1.4 Rent och Städat 
Bitner (1992) nämner inte faktorn rent och städat i sin modell men den bör tillhöra och 

inkluderas i omgivande faktorer. Orsaken är att liknande faktorer inkluderas där som t.ex. 

temperatur och ljus. Hooper et al. (2013); Vinai – Yavetz & Gilboa (2010); Wakefield & 

Blodgett (1996) anser att behovet av att det är rent och städat i butikerna är ett av de viktigaste 

behoven för kunderna att få tillfredsställt. Orsaken är enligt Hooper et al. (2013) att kunderna 

uppfattar det som en enkel faktor för handlarna att kontrollera vilket gör det till ett krav från 

kunderna och något de förutsätter ska tillfredsställas. Ifall detta behov inte tillfredsställs kan 

det skapa ett större missnöje gentemot om något annat behov inte tillfredsställs. Hooper et al. 

(2013) menar att även då kunderna förutsätter att det ska vara rent och städat i en butik är det 

en av de vanligaste bristerna i servicescape som kunderna blir missnöjda med. Hooper et al. 

(2013) menar att alla golv och utrymmen bör vara fri från skräp och att handlaren regelbundet 

bör se över städningen av butiken, medan Wakefield & Blodgett (1996) även inkluderar att 

toaletter, mattor, och sittplatser bör vara städade. 

Vinai-Yavetz & Gilboa (2010) hänvisar till två experiment och en enkätundersökning som har 

gjorts för att undersöka hur faktorn rent och städat påverkar kunderna och om denna faktor 

kan användas för att undvika missnöje hos kunderna. Resultatet från undersökningen visar att 

kunderna anser att det är viktigt att butikerna är rena och städade, vilket stämmer överens med 

det som Hooper et al. (2013); Wakefield & Blodgett (1996) nämnde ovan, vilket är att detta är 

en faktor som är viktig för kunderna att den är tillfredsställande. 

2.3.2 Spatial layout  
Innebär hur utrustning och möbleringen är placerade samt storleken på dem. (Bitner, 1992) 

Bitner (1992) poängterar att den spatiala layouten kan vara av större betydelse i en 

servicescape som består av få anställda och där kunderna kan ha svårare att hitta.  
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2.3.2.1 Butikslayout 
I Bitner´s (1992) modell ingår butikslayout som en av de tre huvuddelarna i servicescape. Den 

innefattar hur möblering och utrustning är ordnat i butiken (Bitner, 1992). 

Wakefield & Blodgett (1996) menar vidare att butikslayout är hur utrustning, möblering, 

inredning, sittplatser, gångar, toaletter samt in och utgångar är utformade i butiken för att på 

bästa sätt tillfredsställa kunderna (Wakefield & Blodgett, 1996). Baker et al. (2002) menar att 

många kunder har ett behov av att enkelt kunna ta sig in och ut ur en butik och snabbt hitta det 

den söker, vilket gör att butiklayouten får en central roll för kunderna. Baker et al. (2002) 

menar vidare att om butikslayouten inte är utformad för att göra det enkelt att ta sig in och ut 

ur butiken samt hitta det man söker kan det resultera i en ökad stressnivå för kunderna och 

därmed minskad tillfredsställelsen i butiken. (Baker et al. 2002) Butiker som har en layout 

som inte är tillfredsställande för kunderna kan resultera i att kunderna upplever en försämrad 

butikvistelse och missnöje. Har butiken däremot en för kunderna tillfredsställande layout där 

de snabbt och enkelt hittar det de söker upplever de en högre tillfredsställelse. Layouten har 

även betydelse då den kan påverka hur mycket tid kundernas spenderar i butiken samt hur de 

upplever den. 

Turley & Milliman (2000) lyfter även fram betydelsen av att butikslayouten är utformad efter 

vilken ålder och kön butikens kunder har. Orsaken är enligt Turley & Milliman (2000) att 

kunder tenderar att ha olika behov gällande butikslayouten baserat på deras ålder och kön. 

Vilket kan innebära att en viss kundgrupp kan ha behov av bredare gångar för att inte känna 

sig trängda medan andra har behov av att det är lätt att hitta det de söker i butiken. Butikerna 

bör därför enligt Turley & Milliman (2000) identifiera vad deras kunder efterfrågar av 

butikslayouten för att möjliggöra en anpassning efter sina kunders behov, och därmed undvika 

att ett gap växer fram som Wilson et al. (2008); Woodruff (1997) tidigare lyft fram.  

2.3.2.2 Trängsel 
Bitner (1992) kategoriserar trängsel som en del av butikslayouten och anser att en dåligt 

utformad layout bidrar till att skapa trängsel för kunderna. Trängsel är enligt Eroglu et al. 

(2005) när kunderna känner att de inte får det utrymme de har behov av. Eroglu et al. (2005) 

klassificerar trängsel i två delar. Den första klassificeringen är mänsklig trängsel vilket även 

kallas täthetsträngsel. Den uppstår när kunderna upplever att det är för många människor på 

en yta. Eroglu et al. (2005) menar dock att det endast är när tätheten begränsar eller påverkar 

individens mål och aktiviteter som kunderna påverkas negativt av täthetsträngseln. Det är på 

grund av detta som kundens upplevelse av trängsel är individuell. Två kunder i samma butik 

kan uppleva trängseln olika beroende på deras individuella mål med shoppingen och faktorer 
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som t.ex. personlig toleransnivå, eller motivet till deras shopping som nöje eller måste köp 

samt tidsramen d.v.s. om kunderna har begränsat med tid eller inte. Detta kan kopplas till 

vilken prisnivå butiken har, då butikens prisnivå som tidigare nämnt påverkar kundernas krav 

på att få behoven tillfredsställda. Kunderna kan enligt Dodds et al. (1991); Rao & Monroe 

(1989); ZeithamI (1988) potentiellt ha en lägre toleransnivå för trängsel i lågprisbutik 

gentemot en butik med en hög prisnivå 

Den andra typen av trängsel är enligt Eroglu et al. (2005) spatial trängsel och innebär hur 

butikslayouten är utformad och placeringen av fasta föremål. Den uppstår när kunderna anser 

att butikens layout gör att det upplevs som trångt dvs. när gångar, hyllor, varor osv. är placerat 

på sådant sätt att kunderna upplever trängsel. Hui & Bateson (1991) menar att det finns en 

direkt påverkan av butikens layout på kundernas tillfredsställelse. Då handlare kan kontrollera 

utformningen av butiksmiljön men inte antalet kunder i butiken är det mer troligt att effekten 

av spatial trängsel snarare än täthetsträngsel påverkar kundernas uppfattning av butiken 

negativt. (Hui & Bateson, 1991) 

Hur trängsel upplevs kan dock enligt Hui & Bateson (1991) variera beroende på olika miljöer. 

I en bar där kunderna upplever täthetsträngsel ses t.ex. som mindre negativt än en bank eller 

butik då kunderna har förväntningar om att det kan vistas mycket människor på en bar 

gentemot en bank där kunderna inte räknar med att trängas. Det kan innebära att kunderna har 

olika tolerans för trängsel i olika situationer och miljöer.(Hui & Bateson, 1991) Detta kan 

kopplas till Bitner´s (1992) omgivande faktorer och inkluderas i butikens atmosfär. 

Kundernas känsla av kontroll är en viktig variabel och aspekt när trängsel diskuteras. Känslan 

av kontroll är när kunderna upplever att vad som ska hända i butiken är grundat på deras eget 

beslut och inte på att det är många kunder eller att layouten skapar trängsel. Den upplevda 

känslan av kontroll och valmöjlighet är viktigt då det påverkar kundernas tillfredsställelse av 

butiksbesöket. Därför kan handlare genom att förse kunderna med valmöjligheter och känslan 

av kontroll öka deras tillfredsställelse. (Eroglu et al. 2005) 

Variation i hur kunderna upplever trängsel som Eroglu et al. (2005); Hui & Bateson (1991) 

lyfter fram kan försvåra för handlarna att veta hur deras kunder upplever trängsel. Upplever 

kunderna spatial trängsel eller täthetsträngsel som jobbigt, eller båda två och utifrån vilka av 

omständigheterna tidspress och anledningen till butiksbesöket. Hur viktig är sedan kundernas 

känsla av kontroll i uppfattningen av trängsel. Denna ovisshet kan göra det svårt för handlarna 

att tillfredsställa detta behov hos kunderna. 
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2.3.2.3 Sittplatser 
Sittplatser finns med i Bitner´s (1992) modell som en del av den spatiala layouten och 

möbleringen. Petermans & Cleempoel (2010); Underhill (2009); Berry et al. (2006); Thang & 

Tan (2003); Goss (1993) menar att kunder har behov av att det finns sittplatser i butikerna. 

Där kunderna kan vila, ladda om och tänka ut nya köp. Petermans & Cleempoel (2010); 

Underhill (2009) utvidgar detta genom att säga att om det finns sittplatser i Servicescape 

illustrerar det för kunderna att butikerna ser till behovet av att sitta ned vilket indikerar att 

butikerna bryr sig om kunderna.  

Thang & Tan (2003) menar att tillgången på sittplatser förbättrar kundernas inställning till 

handlarna och butikerna. Desto mer en butik tillgodoser kundernas behov av att vila och sitta 

ned desto högre blir kundernas tillfredsställelse i butiken. Thang & Tan (2003); Berry et al. 

(2006) menar att det inte är tillräckligt att erbjuda sittplatser utan att de även ska vara 

bekväma. Är inte sittplatserna bekväma kan det istället ha en negativ inverkan på kundernas 

tillfredsställelse då kunderna först är nöjda med att det finns sittplatser men blir sedan 

missnöjda när de är obekväma. 

2.3.2.4 Anpassade in och utgångar för personer med funktionshinder 
In och utgångar inkluderas i Bitner´s (1992) modell som en del av den spatiala layouten och 

då som en del av funktionaliteten. Det innebär att en del av servicescapen ska vara utformad 

för att möta funktionella behov, vilket logiskt sett inkluderar att kunderna bör kunna ta sig in 

och ut ur butiken. Demografiska faktorn ålder som Nur (2012); Blocker et al. (2010); 

Wakefield & Blodgett (1994); Bishop & Hathcote (1994) tidigare nämnde, kan göra att äldre 

människor potentiellt har ett större behov av att det är enkelt att ta sig in och ut ur butiker då 

deras fysiska förmåga är nedsatt. Även om de inte är funktionshindrade så kan deras fysiska 

förmåga logiskt sett vara försämrad på grund av åldern.  

Roulstone & Prideaux (2009) menar att det finns riktlinjer på hur in och utgångarna ska vara 

konstruerade för att underlätta för personer med funktionshinder. Ingången ska vara i 

markplan och inte ha någon lutning, men om det behövs en ramp ska den inte ha en lutning på 

mer än 10 %. En potentiell anledning till det är att om lutningen överstiger 10 % kan det blir 

problematiskt att ta sig upp för rampen. Det i sin tur skapar ett behov hos kunderna av att 

rampen inte har en högre lutning är 10 %. (Roulstone & Prideaux, 2009) 

Fritt passagemått på entrédörr ska vara minst 84 cm vidöppen. Entréer avsedda för 

allmänheten bör ha automatiska dörröppnare. Dörren ska ha en passagetid på minst 25 

sekunder, dvs. att dörren inte bör stängas inom 25 sekunder. Manöverdon ska vara placerade 
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med centrum 80 cm från mark/golv och 70-100 cm från hörn till eller dörrframkant. 

Manöverdon till dörröppnare ska vara placerad så att person i rullstol inte behöver backa. Vid 

vändkors ska kompletterande entré vara minst 84 cm bred. Inga trösklar eller nivåskillnader 

ska finnas i in eller utgången. (Västra Götalandsregionen, 2004) Ifall vissa butiker inte har de 

ovan nämnda egenskaperna gällande anpassningar för personer med funktionshinder kan det 

potentiellt innebära svårigheter för dessa kunder att ta sig in och ut ur butiken vilket i värsta 

för butikerna kan innebära förlorade och missnöjda kunder. Handlarna bör därför se till att 

underlätta för personer med funktionshinder att besöka butiken. 

2.3.2.5 Toaletter 
I servicescape inkluderas toaletter under spatial layout och som en del av funktionaliteten. 

Bitner (1992) menar att en butik ska erbjuda en funktionell servicescape dvs. att kunderna ska 

kunna använda servicescapen på ett praktiskt sett. Att kunderna vid behov kan använda en 

toalett bör logiskt sett inkluderas i den funktionella delen av servicescape. Att ha toaletten 

skild från där kunder normalt vistas är att föredra gentemot att ha ingången till toaletten ut 

mot butiken där kunderna går. Butiker ska erbjuda sina kunder rena och städade toaletter som 

de kan använda när de har behov av det (Yang & Hung, 2013; Conant, 2005). Conant (2005) 

menar vidare att toaletterna även bör vara bekväma då det uppmuntrar kunderna att använda 

dem. Saknar butikerna toaletter kan det enligt Singh (2006) ha en negativ inverkan på 

kunderna då kunderna kan anse att butikerna inte ser till deras behov. Wu & Weber (2005) 

menar att en toalett i butiken är en bidragande orsak till att få nöjda och tillfredsställda kunder 

och något som såväl hotell som butiker bör erbjuda. 
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3. Metod 
I uppsatsens metod redogörs vilken typ av studie som har genomförts, val av metod, 

konsekvenserna av metodvalet och urval. 

3.1 Studiens design 
Studien har studerat handlarnas uppfattning om kundernas behov, dvs. vad handlarna tror att 

deras kunders behov är genom en enkätstudie. Det innebär att handlarna inte har utgått från 

om deras egna butiker tillfredsställer kundernas behov eller inte utan har svarat utifrån hur 

stora de tror att de olika behoven är för kunderna. Exempelvis har handlarna tagit ställning till 

påståendet ”Det är viktigt för mina kunder att sittplatser upplevs som städade i form av det 

inte finns några utspridda och oplockade varor” även om det inte finns sittplatser i 

handlarens butik. Kunderna har svarat på samma påståenden som handlarna exempelvis ”Det 

är viktigt för mig att sittplatser upplevs som städade i form av det inte finns några utspridda 

och oplockade varor”. Anledningen är att man därmed kan urskilja potentiella skillnader 

mellan handlarnas uppfattning om kundernas behov och vad kunderna själva anser att deras 

behov vilket kan innebära att det som tidigare behandlats kan föreligger ett gap. 

Påståendena i enkäten bygger på behoven som har behandlats i den teoretiska referensramen 

och kommer direkt från litteraturen, vilket gör att det går att hitta respektive påstående i 

uppsatsens teoretiska referensram. Graderingen i enkäternas svarsskala 1-5 består av både en 

definition i text men även av en siffra, anledningen är att det ska vara tydligt för 

respondenterna hur skalan är uppbyggd och vad varje gradering innebär. 

Bakgrundsfrågorna ålder och kön är väsentliga för att kunna urskilja eventuella skillnader 

mellan olika kundgrupper. Bakgrundsfrågorna sysselsättning, boendesituation och inkomst 

användes för att få en djupare uppfattning av respondenterna samt för att se eventuella 

likheter och skillnader mellan respondenterna gällande bakgrundsfrågorna. 

Bakgrundsfrågorna användes även med anledning av att författarna till uppsatsen ansåg att det 

var bättre att samla in potentiellt överflödig data gentemot att efter studien inse att mer data 

hade behövts. Bakgrundsfrågorna användes aldrig i sammanställningen och blev därmed 

överflödig. 

Anledningen till valet att totalt tolv handlare i tolv butiker skulle ingå i studien är baserat på 

att utbudet av klädbutiker i de tre prisnivåerna är begränsat i Falun och Borlänge. Författarna 

till studien ansåg därmed att två butiker i varje prisnivå och stad var tillräckligt. Det är sedan 

handlaren för respektive butik som har besvarat enkäten. Indelningen av butikerna i låg, 
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medel och hög prisnivå är gjord med utgångspunkt i dels vad butikerna själva säger att de har 

för prisnivå men även författarnas personliga uppfattning om vilka prisnivåer butikerna har. 

Enkäterna delades ut till 90 kunder i Borlänges stadskärna och 90 kunder i Faluns stadskärna. 

Orsaken till detta val är att det är ett lämpligt antal med hänsyn taget till studiens tidsram och 

resurser. Två städer valdes för att skapa en tillförlitligare studie då det blir en spridning bland 

respondenterna gentemot om endast respondenter från en stad hade besvarat enkäten.  

Enkäterna till kunderna delades ut, besvarades och samlades in i Centrala Falun nedanför 

Stora torget och i Borlänge utanför Café esplanaden. Enkäterna delades ut, besvarades och 

samlades in på samma plats. Orsaken till att författarna närvarade vid kundernas besvarande 

av enkäten var för att öka studiens tillförlitlighet då respondenter tenderar att svara ärligare i 

närvaro av forskarna. Ytterligare en orsak var för att kunna hjälpa till vid eventuella 

oklarheter, vilket också syftade till att generera en hög tillförlitlighet.  

3.2 Metodteori och val av metod 
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte att kartlägga på vilket sätt kundernas behov 

överensstämmer eller skiljer sig från handlarnas uppfattning om deras behov valdes lämplig 

metod. 

Uppsatsen har studerat handlarnas och kundernas uppfattning om kundernas behov i 

klädbutikers servicescape med låg, medel och hög prisnivå. Orsaken är att kunderna 

eventuellt kan ha olika förväntningar på hur väl butikernas servicescape ska tillfredsställa 

kundernas behov utifrån vilken prisnivå butikerna har, vilket nämndes i problematiseringen. 

För att uppnå syftet tillämpades en kvalitativ metod med en statistisk bearbetning dvs. en 

kvantitativ bearbetning då resultatet redovisas med hjälp av frekvenser och värden på en skala 

Trost (2012). Trost (2012); Denscombe (2010) anser att en kvalitativ metod är lämpligt när en 

studie ska hitta likheter i respondenternas syn och åsikter, vilket är en del av studiens syfte.  

Ett vanligt datainsamlingsverktyg för att få människors syn och åsikter är enkäter. Data från 

enkäterna sammanställs med hjälp av t.ex. procenttal utifrån respondenternas svar, vilka sedan 

analyseras. Enkäter sammanställs och analyseras utifrån variabler som t.ex. kön och ålder. 

(Pettersson, Gordon, Edgren & Dickman, 2013), vilket är det studien har gjort då 

demografiska faktorer som tidigare nämndes kan påverka vilka behov kunderna har (Nur 

2012; Blocker et al. 2010; Wakefield & Blodgett 1994; Bishop & Hathcote 1994). För att 

jämföra handlarnas och kundernas uppfattning av faktorerna i servicescape har enkäter 

använts. Kylén (2004:53) lyfter fram fördelen med att använda sig av enkäter i forskning 
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vilken är att enkäter gör det enkelt att få en relativt stor mängd data. Även Bryman & Bell 

(2013:245ff) lyfter fram fördelar med enkäter och anser att enkäter är resursbesparande samt 

att de kan delas ut, besvaras och samlas in under en relativt kort tid. Genom att använda 

enkäter möjliggjorde det att både kunderna och handlarna fick identiska frågor, vilket 

genererade data som analyserades för att uppnå uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

Enkäter kan bestå av slutna eller öppna frågor. Slutna frågor innebär att respondenterna har ett 

antal svarsalternativ att välja mellan och kan således inte skriva svaret med egna ord utan 

väljer det svar som stämmer bäst överens med vad respondenten anser i den specifika frågan. 

(Bryman & Bell. 2013:245ff; Denscombe 2010) Öppna frågor innebär precis som ordet 

antyder att respondenterna får svara öppet på frågan med egna ord och behöver inte förhålla 

sig till fasta svarsalternativ. Denscombe (2009:221) har listat ett antal fördelar med att 

använda slutna frågor i enkäten vilka är att slutna frågor går snabbare för respondenterna att 

svara på gentemot öppna frågor, vilket potentiellt kan leda till en högre svarsfrekvens. Det är 

enligt Denscombe (2009:221: f) lättare att sammanställa informationen från slutna frågor då 

forskaren inte behöver tolka respondentens i många fall uttömmande och varierande svar. 

(Denscombe, 2009:221f).   

Utifrån ovanstående fördelar valdes enkäter med slutna frågor som datainsamlingsverktyg för 

besvarandet av uppsatsens syfte att kartlägga på vilket sätt kundernas behov överensstämmer 

eller skiljer sig från handlarnas uppfattning om deras behov. 

Enkäten till kunderna var utformad utifrån de tio identifierade faktorerna som diskuterades i 

referensramen. Enkäten bestod även av bakgrundsfrågorna ålder och kön vilket har nämnts 

tidigare i uppsatsen som en bidragande orsak till en potentiell variation i kundernas behov. 

Enkäten bestod sedan av de olika påstående rörande de tidigare nämnda faktorerna vilket 

respondenterna fick ta ställning till på en skala 1-5, hur viktigt vardera påstående är för dem. 

Enkäten till handlarna grundade sig på samma påstående och faktorer som till kunderna. 

Skillnaden är att handlarna fick ange sin kundgrupp samt uppskatta hur viktigt de tror att 

faktorerna är för sina kunder. Det fick handlarna göra på skala 1-5 precis som kunderna. Detta 

för att möjliggöra en jämförelse mellan handlarnas uppfattning om kundernas behov och vad 

kunderna anser att deras behov är, och därmed uppnå uppsatsens syfte. 

Författarna till uppsatsen delade ut enkäterna till kunderna och handlarna ansikte mot ansikte. 

Enligt Denscombe (2010) gör den personliga kontakten att svarsfrekvensen är högre än om 

enkäterna hade skickats via exempelvis mail. Även svarens validitet är enligt Denscombe 
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(2010) högre då respondenterna svarar i närvaro av forskarna och då tenderar att svara mer 

sanningsenligt. 

Konsekvenserna med enkäter är enligt Bryman & Bell (2013:245ff) att det inte finns någon 

möjlighet till uppföljningsfrågor utan de frågor som finns på enkäten är de enda respondenten 

kan svara på. Antalet frågor bör begränsas då respondenterna kan tendera att inte svara om det 

är för tidskrävande. Frågorna blir även enligt Bryman & Bell (2013:245ff) beroende av 

ordningsföljden då respondenterna kan läsa igenom alla frågorna och skapa sig en uppfattning 

om vilka svar som forskaren förväntar sig. Insamlingen av enkäterna kan vara tidskrävande 

(Bryman & Bell, 2013:245ff). För att hantera konsekvenserna med uppsatsens val av metod 

närvarade författarna till uppsatsen vid svarandet på frågorna, för att hjälpa respondenterna att 

eventuellt tolka frågorna. Ordningsföljden på frågorna är utformade med hänsyn till att 

minimera risken att respondenterna skapade sig en uppfattning om vilka svar forskarna 

förväntade sig. 

Bryman & Bell (2013) menar vidare att det även finns konsekvenser med slutna frågor vilka 

kan vara att det är svårt för respondenterna att veta vilket alternativ de ska välja. Det kan även 

vara svårt att få uttömmande svar samt att det finns en risk att ord och begrepp uppfattas olika 

av olika respondenter. Slutna frågor kan enligt Bryman & Bell (2013) irritera respondenten i 

de fall då den anser att inget svarsalternativ passar. Irritationen kan leda till att respondenten 

väljer att inte svara (Bryman & Bell, 2013). Dessa risker hanterades genom att det användes 

enkla och lättförståeliga ord. 
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3.3 Urval Kunder 
Det är enligt Trost (2001:28) svårt att samla in data från en hel population, det skulle i många 

fall bli dyrt och komplicerat, vilket gör det väsentligt att ha ett urval ur populationen. Trost 

(2001:28) menar att det för enkäter är viktigt att urvalet är representativt vilket innebär att var 

och en av de utvalda respondenterna återspeglar en del av befolkningen, d.v.s. en 

representation av populationen. Med hänsyn taget till det användes kvoturval, vilket enligt 

Trost (2001:28f) innebär att man ska få ett urval av människor som är representativa för 

populationen utifrån demografiska faktorer som t.ex. ålder och kön (Trost, 2001:28f) vilket är 

det som Nur 2012; Blocker et al. (2010); Wakefield & Blodgett (1994); Bishop & Hathcote 

(1994) tidigare nämnde är orsaken till att kundernas behov varierar. Konsekvenserna med 

kvoturval är att det inte går att räkna med att urvalet blir representativt i andra avseenden än i 

fördelning ålder och kön. Den andra konsekvensen är att tanken bakom kvoturvalet är att 

exempelvis alla kvinnor i en födelseklass dvs. personer som är någorlunda lika i ålder skulle 

ha samma åsikter och beteenden i de avseenden som studien gäller. Trost (2012:31) menar 

dock att det inte är korrekt men att kvinnorna i en födelseklass liknar varandra mer än vad de 

liknar andra födelseklasser. 

 

Ålder 18-24 25-44 45-64 65+ Alla 
  Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Män 5 582 6,61 % 12 998 15,40 % 13 618 16,14 % 9 475 11,23 % 41 673 50,11 % 
Kvinnor 5 237 6,21 % 12 457 14,76 % 13 676 16,21 % 11 342 13,44 % 42 712 49,89 % 
Totalt 10 819 12,82% 25 455 30,17 % 27 294 32,34 % 20 817 24,67 % 84 385 100,00 % 

Figur 4: Statistiska centralbyrån (2012) befolkningsstatistik Borlänge & Falun 2012 

Tabellen visar fördelningen mellan ålder och kön i Borlänge och Falun. Städerna är 

sammanslagna i studien då skillnaden i befolkningsfördelningen mellan städerna är marginell. 

Tabellen användes vid utdelning av enkäter till kunderna för att få en representativ bild av 

varje kategori. Exempelvis utgjorde männen i åldrarna 45-64 16 % dvs. 14 respondenter.  

 

Ålder 18-24 25-44 45-64 65+ Alla 
  Antal Antal Antal Antal Antal 
Män 12 28 29 20 89 
Kvinnor 11 26 30 24 91 
Totalt 23 54 59 44 180 

Figur 5: Fördelning av antalet kunder som deltog i undersökningen  

Tabellen visar antalet kunder i varje kategori som besvarade enkäten. 
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Enkäterna delades ut till 90 respondenter i Borlänges stadskärna och 90 respondenter i Faluns 

stadskärna. Orsaken till detta val är att det är ett lämpligt antal med hänsyn taget till studiens 

tidsram och resurser. Två städer valdes för att skapa en tillförlitligare studie då det blir en 

spridning bland respondenterna gentemot om endast respondenter från en stad hade tillfrågats. 

Demografiska skillnader hos respondenterna som ålder och kön kan som tidigare nämnt enligt 

Berry & Parasuraman (1988); Nur (2012); Blocker et al. (2010); Wakefield & Blodgett 

(1994); Bishop & Hathcote (1994) påverka hur respondenterna svarar, vilket gjorde det 

väsentligt att dela in respondenterna efter ålder och kön.  

3.4 Urval Handlare  
Enkäterna delas ut till två handlare för klädbutiker som har en låg prisnivå, två som har en 

medel prisnivå samt två som har en hög prisnivå i Falu och i Borlänge för att få en rättvisande 

jämförelse mellan prisnivåerna. Det innebär att sex handlare i Falun respektive sex handlare i 

Borlänge inkluderades i studien. Orsaken till urvalet av butiker i olika prisnivåer är som 

tidigare nämnt att kunderna enligt Dodds et al. (1991); Rao & Monroe (1989); ZeithamI 

(1988) kan ha olika krav på hur tillfredsställande en butiks servicescape är utifrån vilken 

prisnivå butiken har, vilket gör att kundernas behov i en lågprisbutik kan skilja sig från 

behoven i en högprisbutik. Det gör att en jämförelse mellan butikernas prisnivåer kan ge ett 

mer rättvisande resultat gentemot att kategorisera alla klädbutiker i samma prisnivå. 
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3.5 Redovisning av resultaten 
Innan enkäten delades ut till respondenterna genomfördes en pilotstudie, vilken har till syfte 

att styrka datainsamlingsverktygets tillförlitlighet. Det innebär enligt Bryman & Bell 

(2013:276); Olsson & Sörensen (2007:29) att man testar datainsamlingsverktyget i en 

provundersökning. Uppsatsens pilotstudie genomfördes genom att fem män och fem kvinnor i 

olika åldrar fick svara på enkäten. Orsaken till pilotstudiens urval av män och kvinnor i olika 

åldrar var att den ska återspegla det urvalet. Resultatet av pilotstudien visade att samtliga 

respondenter förstod enkäten om än med några få oklarheter. Oklarheterna justerades utan 

svårighet och bidrog till att enkäten förbättrades. Denna förbättring ökade studiens 

tillförlitlighet.  

Tillförlitlighet är viktigt för uppsatsens trovärdighet. Hög tillförlitlighet innebär att 

instrumentet visar samma data gång efter gång och att eventuella variationer beror på 

variationer i mätobjektet (Denscombe, 2009:424). 

Tillförlitlighet betyder att en mätning är stabil och inte utsatt för t.ex. slumpinflytelser, att alla 

intervjuare ska fråga på samma sätt och situationen ska vara likadan för alla. En mätning vid 

en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad mätning (Trost, 2001:59f). 

Resultatet av undersökningen har sammanställts genom att medelvärdet i respondenternas 

svar har redovisats i stapeldiagram. Att använda medelvärde vid sammanställning och 

redovisning av resultat är enligt Trost (2012) fördelaktigt i de fall studien vill inkludera 

extremvärden. Extremvärden är enligt Trost (2012) svar från respondenter som är markant 

avvikande från de andra respondenternas svar. Dessa extremvärden kan dock enligt Trost 

(2012) vara bra att ta med i sammanställningen då dessa svar även representerar en del av 

urvalsgruppen. Nackdelarna med medelvärdet är enligt Trost (2012) att det generera ett värde 

som återspeglar en fiktiv respondent, dvs. att svaret kan resultera i ett ojämnt tal som t.ex. 3,2 

vilket i verkligheten inte är en person utan blir således fiktivt.  
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4. Resultatanalys 
Kapitlet kommer att analysera de påståenden där skillnaderna är störst mellan handlare och 
kunder samt mellan kundgrupperna, ålder och kön men även mellan butikernas prisnivåer. 
Resultatet redovisas med hjälp av medelvärde och diagrammen är uppdelade efter 
påståenden och geografisk placering där varje påstående och ort utgör ett diagram.  

 

4.1 Förklaring till diagrammen 
Varje diagram utgår från ett behov men visar sedan resultat från ett påstående ur enkäten 

gällande det behovet. Exempelvis det första diagrammet 4.2 ljus, där behovet är ljus och 

påståendet 2.1 ” Jag föredrar artificiellt ljus (konstgjort ljus/belysning) framför naturligt ljus 

(fönster) i butiken.” som är hämtad ur enkäten. 

4.1.1Skala 
Den empiriska datan från undersökningen redovisas i skala 1-5, vilket är samma skala som 

respondenterna utgick från i besvarandet av enkäten.  

5 Instämmer helt 4 Instämmer delvis 3 Instämmer 

2. Instämmer något  1. Instämmer inte  0. Ej relevant  

4.1.1 Förkortningar 
KL – Kunder prisnivå låg, KM – Kunder prisnivå medel, KH – Kunder prisnivå hög 

HL – Handlare prisnivå låg, HM – Handlare prisnivå medel, HH – Handlare prisnivå hög  

 

Då alla handlarnas kundgrupper inte är män och kvinnor i alla åldrar kommer det i några av 

diagrammen att vara tomt i de kundgrupper där handlarna för vissa prisnivåer inte har några 

kunder. Dessa kundgrupper är: 

  Borlänge Falun 

Män Lågpris 18-24 samt lågpris 45-65+ Lågpris 18-65+, medel 45-65+ 

Kvinnor Lågpris 18-24 samt lågpris 45-65+ Lågpris 65+ 
Figur 6: Sammanställning av bortfall av kundgrupper. 

De påståenden som har fått de intressantaste resultaten kommer redovisas i resultatanalysen. 

Orsaken till att dessa påståenden har valts ut och presenteras i resultatanalysen är att de anses 

utifrån studiens frågeställningar och syfte bistå med de intressantaste resultaten då de visar 

den största skillnaden mellan handlarnas och kundernas uppfattning av kundernas behov och 

får därmed anses mest intressant med hänsyn till uppsatsens syfte och frågeställningar. 
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4.2 Ljus  
Påstående 2.1 ”Jag föredrar artificiellt ljus (konstgjort ljus/belysning) framför 

naturligt ljus (fönster) i butiken.” 

4.2.1 Borlänge  

 
I påståendet att kunderna föredrar artificiellt ljus framför naturligt ljus i butiken finns en 

betydande skillnad mellan vad kunderna föredrar och vad handlarna tror att kunderna 

föredrar. Man ser även en skillnad mellan åldrarna även om skillnaden inte är lika markant.  

  

4.2.2 Falun  

 

Till skillnad mot Borlänge (se 4.2.1) är skillnaderna inte fullt lika stora mellan vad handlarna 

tror att kunderna föredrar och vad de egentligen föredrar. När det kommer till skillnaderna 

mellan vad kunderna föredrar baserat på kundernas ålder avviker inte den sig på något 

betydande sätt. Däremot ser man en större variation mellan männen och kvinnornas svar.   
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4.3 Rent & Städat 
Påstående 3.1 ”Det är viktigt att jag upplever en butik som städad. Om du svarar 

2 -5, var god svara även på 3.2-.3.11. Om du svarar 1 eller 0 var 
god kommentera varför.” 

4.3.1 Borlänge 

 

För påståendet om det är viktigt att butiken upplevs som städad är handlarna och kunderna 

relativt överens. Skillnaden man kan se här är att kvinnorna i större utsträckning än männen 

anser att de har behov av att butiken upplevs som städad. Handlarna som riktar sig till män i 

åldern 18-24 år tror att detta är ett viktigare behov för kunderna än vad kunderna anser. 

 

4.3.2 Falun 

 

Till skillnad mot Borlänge (se 4.3.1) tror inte handlarna i Falun att detta påstående är viktigt 

för kunderna. Undersökningen visar dock att denna faktor är viktigare för kunderna än vad 

handlarna tror. För Falun precis som för Borlänge kan man se en större skillnad i svaren 

mellan männen och kvinnorna kontra avvikelsen när det kommer till ålder. 
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4.4 Rent & Städat 
Påstående 3.5 ”Det är viktigt för mig att toaletter är hygieniskt rena.                                           

(fri från damm, smuts och skräp)” 

4.4.1 Borlänge 

 

För påståendet om det är viktigt att toaletterna är hygieniskt rena är avvikelserna mellan kön 

och ålder relativt små. Däremot ser man en extrem skillnad mot vad handlarna tror att 

kunderna anser och vad de egentligen anser.   

 

4.4.2 Falun 

 

Till skillnad mot Borlänge (se 4.4.1) är skillnaderna mellan män och kvinnor större. 

Skillnaderna mellan kundgrupperna är däremot inte lika stor. Däremot är det precis som i 

Borlänge en stor skillnad mellan vad handlarna tror att kunderna tycker och vad de egentligen 

tycker. 
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4.5 Trängsel 
Påstående 4,2 ”Jag upplever obehag när det uppstår trängsel skapat av butikens 

utformning (layout) T.ex. hyllor som står för nära varandra.” 

4.5.1 Borlänge 

 

För påståendet om kunderna upplever obehag när det uppstår trängsel skapat av butikens 

utformning ser man att kunderna och handlarna har liknande uppfattningar. Däremot är det 

relativt stora skillnader mellan män och kvinnors behov, speciellt i kundgruppen 18-44 år.  

 

4.5.2 Falun 

 

Till skillnad mot Borlänge (se 4.5.1) skiljer sig handlarnas och kundernas uppfattning något 

mer om ändå inte allt för markant. Den stora skillnaden som kan urskiljas är mellan män och 

kvinnor. Där det till skillnad från Borlänge inte ser ut att jämna ut sig i de högre åldrarna utan 

skillnaden är stor oavsett åldersgrupp.  
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4.6 Trängsel 
Påstående 4.3”  ”När jag har bråttom tycker jag det är jobbigt med mycket folk i 

butiken.”  

4.6.1 Borlänge 

 

Här kan man urskilja en tydlig skillnad mellan handlarna och kundernas uppfattning om 

kundernas behov, även om det är förståeligt att handlaren vill ha många kunder i sina butiker 

samtidigt (mycket folk). Skillnaderna mellan män och kvinnor är störst i kundgruppen 25- 64 

år.  

 

4.6.2 Falun 

 

I Falun precis som i Borlänge ser man en skillnad mellan handlarna och kundernas 

uppfattning om behovet, skillnaden är däremot inte lika stor som i Borlänge. Den största 

skillnaden man kan se är mellan män och kvinnor som är genomgripande för alla 

kundgrupper.  
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4.7 Ljud 
Påstående 5.1  ”Jag upplever irritation av gnisslande ljud t.ex. dörrar som 

stängs.” 

4.7.1 Borlänge 

 
På påståendet att man upplever irritation av gnisslande ljud t.ex. dörrar ser man ingen större 

skillnad i kundernas svar mellan prisnivåerna Det finns däremot en större skillnad mellan 

handlarna och kunderna. Männen i åldrarna 25-64 år svarar högre på detta påstående än 

kvinnorna. Men i kundgruppen 65+ svarar kvinnorna högre än männen.  

 

4.7.2 Falun 

 

Till skillnad mot Borlänge (se 4.7.1) är skillnaderna mellan handlare och kunder inte lika 

stora. Man ser även en marginell avvikelse mellan könen men inte någon markant skillnad.  
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4.8 In & Utgångar 
Påstående 8.4  ”Jag föredrar att ingången till butiken inte har någon tröskel.” 

4.8.1 Borlänge 

 

I detta påstående ser man att handlarnas uppfattning för den höga prisnivån är att kunderna 

har större behov av att inte ha någon tröskel än vad kundernas behov egentligen är. Man ser 

även att kvinnor har större behov av att det inte finns någon tröskel än vad män har.  

 

4.8.2 Falun 

 

Man ser precis som i Borlänge (se 4.8.1) att butikerna med hög prisnivå generellt anser att det 

är av större vikt än vad butikens kunder tycker, skillnaden i Falun är till och med något större 

än i Borlänge. Diagrammet visar även att kvinnorna generellt sett föredrar butiker utan tröskel 

än vad männen gör.  
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4.9 Toaletter 
Påstående 9.1 ”Det är viktigt för mig att det finns tillgång till toalett i butiken.” 

4.9.1 Borlänge 

 

För påståendet om det är viktigt att det finns tillgång till toalett i butiken ser vi en liten 

skillnad när det kommer till prisnivå samt att kunderna anser att det är av större betydelse i det 

i butiker med en hög prisnivå än i butiker med lägre prisnivå. För männen i kundgruppen 18-

24 är det av större vikt gentemot kvinnorna i samma kundgrupp att det finns en toalett i 

butiken.  

 

4.9.2 Falun 

 

I Falun är skillnaderna mellan handlarna och kunderna inte lika stora som i Borlänge gällande 

tillgången till toalett i butiken. Däremot ser man en större skillnad mellan män och kvinnor, 

prisnivå och åldersgrupp.  
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4.10 Toaletter 
Påstående 9.2 ”Om svaret är 2-5 på 9.1 är det då viktigt att toaletterna är avskild 

från utrymmen där andra kunder vistas” 

4.10.1 Borlänge 

 

Det finns en betydande skillnad mellan handlarna och kundernas uppfattning om toaletten ska 

vara avskild från utrymmen där andra kunder vistas. Man ser även här en skillnad när det 

kommer till kön, dock inte lika stor skillnad som mellan handlarna och kunderna.  

 

4.10.2 Falun 

 

Till skillnad från Borlänge (se 4.10.1) ser man att skillnaderna mellan män och kvinnor är 

större och som störst i kundgruppen 18-24 år. Man ser även att skillnaderna mellan handlarna 

och kunderna är mindre än i Borlänge.  
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5. Diskussion 
Kapitlet börjar med att besvara syftet med uppsatsen som ställdes i kapitel 1.4. Efter det har 
författarna besvarat de frågeställningar som även ställdes i kapitel 1.4. Kapitlet presenterar 
även uppsatsens tillförlitlighet och avslutar med att rekommenderar vidare forskning. 

Som diskuterades i inledningskapitlet står detaljhandeln inför en allt hårdare konkurrens både 

från andra butiker samt den snabbt växande e-handeln. I inledningen nämndes vidare att 

utformningen av servicescape är ett viktigt konkurrensmedel som de fysiska butikerna kan 

använda sig av i denna hårdnande konkurrens. För att handlarnas servicescape ska vara ett 

konkurrensmedel bör de tidigare nämnda faktorerna vara utformade för att tillfredsställa sina 

egna kunders behov.  

De olika faktorerna i servicescape som nämndes i den teoretiska referensramen förutsätter att 

handlarna känner till sina kunders behov dvs. hur kunderna vill att dessa faktorer ska vara 

utformade, vilket ställer krav på handlarna. Kraven innebär som tidigare nämnt att om 

handlarna inte förstår hur kunderna vill att faktorerna ska vara utformade finns det ett gap 

mellan handlarna och kunderna. Som behandlats genomgående i uppsatsen försvårar gapet för 

handlarna när de ska utforma sin servicescape, då de inte vet hur kunderna vill att den ska 

vara utformad för att vara tillfredsställande. Detta kan som tidigare nämnt få konsekvensen att 

handlarna som inte har identifierat sina kunders behov kan förlora kunder och därmed även 

konkurrenskraft. Att det kan förekomma gap mellan handlare och kunder är som nämnt ovan 

sedan tidigare känt. Det som inte är känt sedan tidigare är hur gapen förhåller sig mellan 

handlare och kunder för klädesbutiker i Sverige, rörande de tidigare behandlade behoven 

vilket är det uppsatsen har studerat. 

5.1 Frågeställning 1.  
”Visar kunderna i de tre olika prisnivåerna varierande behov/skiljer sig kundernas behov 

beroende på vilken prisnivå butikerna har? 

För majoriteten av faktorerna skiljer sig inte kundernas behov markant mellan prisnivåerna 

sett till kundgruppen och könen utan kunderna har lika låga eller höga krav oavsett vilken 

prisnivå butiken har. Det finns dock en tendens till att kunderna generellt sett har högre krav 

på butiker med hög prisnivå, vilket stämmer överens med det som behandlats tidigare i 

uppsatsen om prisets påverkan på kundernas krav. Kunderna som ingår i samma kundgrupp 

och samma kön anser att majoriteten av faktorerna är lika viktiga oberoende av om butikens 

prisnivå är låg, medel eller hög. Det finns dock en väsentlig skillnad mellan vad männen 

respektive kvinnorna inom samma kundgrupp anser om de olika faktorerna där kvinnorna 
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generellt sett har större krav på att faktorerna är tillfredsställande. Denna variation kan precis 

som nämnts genomgående i uppsatsen förekomma då den demografiska faktorn kön kan 

påverka kundernas behov, vilket tydligt kan urskiljas i resultatanalysen. Diagram (4.5) 

trängsel är t.ex. viktigare för kvinnorna än för männen, medan det är viktigare för männen att 

diagram (4.7) oljud påstående är tillfredsställande än vad det är för kvinnorna. 

Den största skillnaden i behoven ser man när man jämför de olika åldersgrupperna. Det 

framkommer då tydligt att det finns en stor variation i behoven beroende på kundernas ålder, 

vilket är genomgående för majoriteten av faktorerna. Ålder är förutom kön som tidigare 

nämnts även en demografisk faktor som kan påverkar kundernas behov, vilket den gör då man 

kan urskilja en tydlig skillnad mellan kundgruppernas svar. Det går dock inte att se någon 

koppling mellan vilka kundgrupp som har de största eller minsta behoven utan det är 

varierande för varje faktor. Det finns dock en svag tendens att respondenterna i åldrarna 45-

65+ har högre krav på att butikens servicescape är tillfredsställande än respondenterna i 

åldrarna 18-44 år. Kunderna har som det framkommit i studien olika behov och krav på 

butikerna beroende på vilken prisnivå butikerna har. Då behoven mellan kundgrupperna 

varierar bör handlarna fokusera på att identifiera sin kundgrupp för att på effektivaste sätt 

kunna tillfredsställa deras behov. 

5.2 Frågeställning 2.  
”Visar handlarna i de tre olika prisnivåerna varierande förmåga att identifiera kundernas 

behov?” 

Handlarna har i de tre olika prisnivåerna varierande förståelse för sina kunders behov 

beroende på vilken faktor och vad påståendet gäller. Handlarnas förståelse varierar och det är 

svårt att utläsa vilka handlare som förstår sina kunders behov bäst, utan man får tolka ett 

diagram i taget. Den tendens som dock kan urskiljas är att handlarna som har en hög prisnivå 

generellt har bäst uppfattning om sina kunders behov, medan handlarna som har en låg 

prisnivå generellt har sämst uppfattning, och det är för dem det föreligger störst och flest gap. 

En möjlig orsak till det kan vara att handlarna som har en högre prisnivå vet att kunderna 

potentiellt har högre krav på utformningen av deras servicescape då de har en hög prisnivå. 

Det kan vidare leda till att handlarna försöker möta kundernas högre krav genom att utforma 

sin servicescape på ett för kunderna mer tillfredsställande sätt, vilket gör att risken för gap 

minskar. Gällande för vilken kundgrupp som handlarna har störst förståelse för kundernas 

behov kan man urskilja en stor variation beroende på vilken faktor det gäller. Tendensen är 

dock att handlarna med en hög prisnivå har bättre uppfattning om kundernas behov i 
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kundgruppen 25-44 och 45-64 år. Handlarna som har sämst uppfattning om sina kunders 

behov är som tidigare nämnt handlarna som har en låg prisnivå och då för kundgruppen 45-64 

år och 65+. 

5.3 Frågeställning 3. 
”Är kundernas behov detsamma som handlarna tror?” 

Handlarna visar upp en varierande förståelse för sina kunders behov. För faktorerna rent & 

städat (4.3), (4.4) och in & utgångar (4.8) anser handlarna generellt att de är viktigare för 

kunderna än vad kunderna själva anser. Denna uppfattning om än dock felaktig får anses vara 

positiv för handlarna då det inte föreligger något negativt gap dvs. handlarna tror inte att 

faktorerna är mindre viktiga för kunderna än vad kunderna anser, det kan dock vara onödigt 

att överträffa kundernas behov då de inte efterfrågar detta. En potentiell orsak kan vara att 

handlarna anser att dessa faktorer är grundläggande i servicescape och något som kunderna 

därmed förväntar sig ska vara tillfredsställande. Ytterligare en orsak kan vara att dessa 

faktorer i förhållande till de andra faktorerna är enklare för handlaren att utforma på ett 

tillfredsställande sätt då det är allmänt känt att människor vill ha det städat både i en butik och 

på toaletter, vilket gör det svårt för handlarna att misslyckas. För de resterande faktorerna ljus 

(4.2), rent & städat (4.5, 4.6), ljud (4.7), toaletter (4.9, 4.10) finns det skillnader mellan 

handlarnas uppfattning om kundernas behov och vad kundernas behov egentligen är. De 

faktorer där det förekommer störst skillnader är trängsel 4.6 och toaletter 4.10. Här har 

handlarna helt fel uppfattning om kundernas behov. En orsak till det kan vara att dessa 

faktorer potentiellt till stor del påverkas av kundernas demografiska faktorer vilket gör det 

svårt för handlarna att veta hur stort behov kunderna har av dessa faktorer. Detta gör som 

nämnt ovan att det föreligger ett gap mellan handlarna och kunderna för dessa faktorer. 

Att det finns faktorer där skillnaden mellan vad kunderna anser att deras behov är och vad 

handlarna tror att behoven är tyder som nämndes ovan på ett gap. Detta gap innebär som 

diskuterades i problematiseringen att kunderna riskerar att bli missnöjda med besöket i de 

butiker där handlarna har en felaktig uppfattning om kundernas behov. Denna felaktiga 

uppfattning kan leda till att handlarna förlorar konkurrenskraft i den tidigare nämnda 

hårdnande konkurrensen i detaljhandelsbranschen. Handlarna bör därför så snabbt som 

möjligt försöka ta reda på och identifiera sina kunders behov och hur kunderna vill att dessa 

faktorer ska vara utformade för att minska gapet och därmed få mer tillfredsställda kunder. 
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5.4 Avslutning 
Studien visar att handlarnas uppfattning om kundernas behov för faktorerna rent & städat 

(4.3), (4.4) och in & utgångar (4.8) stämmer överens med vad kundernas behov är och kan 

som tidigare nämndes tyda på att handlarna har en förståelse för hur kunderna vill att dessa 

faktorer ska vara utformade i deras butiks servicescape. Det föreligger således inte något gap 

mellan handlarna och kunderna gällande dessa faktorer. Studien visar dock att det finns 

skillnader i uppfattning mellan handlarna och kunderna gällande de övriga faktorerna ljus 

(4.2), rent & städat (4.5), (4.6), ljud (4.7), toaletter (4.9), (4.10) vilket nämndes tidigare. 

Denna skillnad tyder på att handlarna har bristande uppfattning om hur kunderna vill att 

butikernas servicescape ska vara utformade och det föreligger ett gap mellan handlarna och 

kunderna gällande dessa faktorer. Orsaken till variationen i handlarnas förståelse för 

kundernas behov kan som behandlats genomgående i uppsatsen till stor del bero på att 

kundernas behov är olika på grund av de tidigare behandlade demografiska faktorerna ålder 

och kön. Förutom kundernas demografiska faktorer försvårar även butikens prisnivå för 

handlarna att identifiera sina kunders behov. Det beror på som tidigare diskuterats och som 

framkommit i studien att kunderna tenderar att ha olika krav på hur väl butikerna ska 

tillfredsställa de olika faktorerna utifrån vilken prisnivå butiken har. Enligt studien tenderar 

kunderna att ha högre krav på butiker med en hög prisnivå gentemot butiker med en lägre 

prisnivå.   

Det innebär att handlare genom att försöka identifiera sina kunders behov och utforma sin 

egen butiks serviscape för att tillfredsställa kundernas behov kan minska risken för gap och 

därmed istället skapa möjligheter att öka sin konkurrenskraft mot dels andra fysiska butiker 

men även mot den snabbt växande e-handeln. Lyckas inte handlarna med detta riskerar de att 

förlora konkurrenskraft till andra handlare som har lyckats bättre med att identifiera sina 

kunders behov. Utformningen av Servicescape i fysiska butiker och hur väl den tillfredsställer 

behoven och kraven från den egna butikens kunder kan i framtiden vara en väsentlig orsak till 

vilka butiker som överlever den hårdnande konkurrensen i detaljhandelsbranschen. Det är 

dock svårt att veta hur stor betydelse tillfredsställningen av kundernas behov har för den 

enskilda kunden och för butikernas konkurrenskraft. Orsaken är dels att kunderna kan svara 

en sak i undersökningen vilket sedan inte stämmer med verkligheten. Den andra orsaken är att 

det är svårt att veta exakt hur kunderna reagerar om behoven inte tillfredsställs samt om de 

tillfredsställs. Denna uppsats och studie visar dock att det är till fördel för butikerna om deras 

servicescape tillfredsställer kundernas behov, även om effekterna inte har undersökts. 
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5.5 Förslag till vidare forskning 
Då vi genom detta examensarbete har lagt märke till vilken betydelse servicescape har för hur 

kunderna trivs i butikerna och deras upplevelse anser vi att det vore intressant att ta ett steg 

utanför den fysiska butiken och se hur köpcentrum kan skapa en upplevelse för kunderna. Då 

Megacentrum är något som är på framgående i flera länder tordes det vara intressant att forska 

kring hur potentiella etableringar av Megacenter i Sverige skulle se ut och mottagas av 

kunder.  

Studien utfördes i Falun och Borlänge, författarna till studien anser dock att studien ändå är 

relevant för handlare i andra delar av Sverige. Anledningen är att kunder oavsett vart i Sverige 

de bor bör ha liknande behov så länge de tillhör samma åldersgrupp och kön, behoven är 

alltså inte geografiskt bundna. Logiskt sett kan det finnas en liten variation i kundernas behov 

beroende på vart i Sverige de bor. Författarna till studien anser dock att den är marginell i 

jämförelse till vilken påverkan kundernas ålder och kön har på deras behov, vilket har 

behandlats genomgående i uppsatsen. Även handlarnas uppfattning om kundernas behov bör 

vara liknande oavsett vart i landet handlarna finns handlarnas uppfattning om kundernas 

behov inte är bindande till en geografisk placering. 
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Bilagor  
Befolkning Falun/Borlänge 

MÄN 

Ålder 2080 Borlänge Skillnad i % 2081 Falun 
Antal Procent Antal Procent 

18-24 2705 6,89% 0,51% 2877 6,38% 
25-44 6231 15,87% 0,87% 6767 15,00% 
45-64 6332 16,12% 0,03% 7286 16,15% 
65+ 4352 11,08% 0,27% 5123 11,36% 
Totalt 19620 49,96% 1,08% 22053 48,88% 
  

     
      KVINNOR 

Ålder 2080 Borlänge Skillnad i % 2081 Falun 
Antal Procent Antal Procent 

18-24 2534 6,45% 0,46% 2703 5,99% 
25-44 5791 14,75% 0,03% 6666 14,78% 
45-64 6187 15,75% 0,85% 7489 16,60% 
65+ 5140 13,09% 0,66% 6202 13,75% 
Totalt 19652 50,04% 1,08% 23060 51,12% 
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Enkät kunder 
Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som utför vårt examensarbete i Företagsekonomi. 
Vi undersöker om det finns skillnader mellan kunders och handlares syn på kundernas behov i 
klädbutiker. 

Vi skulle uppskatta om du som kund vill medverka i studien genom att fylla i denna enkät 
vilket tar 5-10 minuter. Ditt svar är viktigt för oss och din medverkan kommer vara anonym.  

Om du vill ta del av resultatet var god ange din e-postadress i slutet av enkäten (kommer inte 
användas i studien eller i annat syfte). 

Tack på förhand/Viktor Nygårds och Johannes Johansson 

Är du:   Man          Kvinna 
 

Vilket år är du född: År_______ 
 

Inkomst  
Hur stor är din arbetsinkomst före skatt en genomsnittlig månad i svenska kronor? 

0-10 000  10 001-15 000  15 001-20 000 

20 001-25 000 25 001-30 000  30 001< 

 

Boendesituation:  

Make/Maka Föräldrar Sambo Ensamstående 

Finns det barn i hushållet? (Under 18 år) Ja Nej  

Om du svarat Ja, antal barn är:_______ 
 

Sysselsättning   

Studerande Arbetslös Pensionär Arbetar heltid 

Arbetar deltid  Annan sysselsättning Egen företagare 

Vid svar av annat arbete, vad? (frivilligt)_________________________________
  
 

 
 
 
 
 
 
 

II 
 



 

 
 

Vi ber att du tar ställning till påståendena genom att ringa in det alternativ som passar dig bäst. 5 innebär att du 
instämmer helt,  

4 Instämmer delvis 3 Instämmer  2. Instämmer något                        
1. Instämmer inte  0. Ej relevant  

Lågprisbutik t.ex. H & M   

Medelprisbutik t.ex. Jack & Jones eller Vero Moda    

Högprisbutik t.ex. Byxshoppen i Falun eller Aspelins Herr i Borlänge  

Butikslayout 
1.1   Det är viktigt för mig att det är enkelt att ta sig in och ut ur butiken. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

1.2   Det är viktigt för mig att jag enkelt kan hitta det jag söker i butiken. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

Ljus 
2.1 Jag föredrar artificiellt ljus (konstgjort ljus/belysning) framför naturligt ljus 

(fönster) i butiken.  

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

2.2  Det är viktigt för mig att skuggorna minimeras i provrum för att ge kläderna en 
rättvisande bild.  

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

2.3  Det är viktigt för mig att inte bli bländad av belysningen i en butik dvs. att 
belysningen inte placeras så att den riktas i ögonen.  

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

III 
 



 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0 

Rent och Städat 
3.1  Det är viktigt att jag upplever en butik som städad. Om du svarar 2 -5, var god 

svara även på 3.2-.3.11. Om du svarar 1 eller 0 var god kommentera varför. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  

      
      
       

3.2  Det är viktigt för mig att butiken är fri från damm. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

3.3  Det är viktigt för mig att butiken är fri från skräp. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

3.4  Det är viktigt för mig att sittplatser är hygieniskt rena (fri från damm, smuts och 
skräp)  

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

3.5  Det är viktigt för mig att toaletter är hygieniskt rena.                                           
(fri från damm, smuts och skräp) 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

 

 

 

IV 
 



 

 

3.6  Det är viktigt för mig att provrummen är hygieniskt rena.                                   
(fri från damm, smuts och skräp) 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

3.7  Det är viktigt för mig att golven är hygieniskt rena.  
  (fri från damm, smuts och skräp) 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

3.8 Det är viktigt för mig att golven upplevs som städade i form av det inte finns 
några utspridda och oplockade varor.  

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

3.9  Det är viktigt för mig att sittplatser upplevs som städade i form av det inte finns 
några utspridda och oplockade varor.  

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

3.10 Det är viktigt för mig att provrum upplevs som städade i form av det inte finns 
några utspridda och oplockade varor.  

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                0  
 

Trängsel 
4.1  Jag upplever obehag när det uppstår trängsel skapat av att det vistas för många 

människor i butiken. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

V 
 



 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

4.2  Jag upplever obehag när det uppstår trängsel skapat av butikens utformning 
(layout) T.ex. hyllor som står för nära varandra. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

4.3 När jag har bråttom tycker jag det är jobbigt med mycket folk i butiken.  

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

4.4  När jag har bråttom tycker jag det är jobbigt när det är trångt i butiken på grund 
av butikens utformning (layout) T.ex. hyllor som står för nära varandra. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

Ljud 
5.1  Jag upplever irritation av gnisslande ljud t.ex. dörrar som stängs. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

5.2   Jag upplever irritation ifall luftventilationen hörs t.ex. fläktar. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

5.3  Jag upplever irritation ifall personalen är för högljudda. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

VI 
 



 

5.4 Om jag får en förklaring till anledningen av oljudet så stör det mig mindre dvs. 
om jag blir informerad om orsaken till oljudet.  

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

Temperatur 
6.1  Vilken temperatur föredrar du i en klädbutik. (Celsius) 

              Lägre än 18  18,5-20,5    21-22,5      23-24,5       25-27,5    Högre än 28   Ej Relevant 

Lågprisbutik      6              5             4                 3                 2                 1                       0 

Medelprisbutik  6              5             4                 3                 2                 1                       0 

Högprisbutik     6               5             4                 3                 2                  1                      0  
 

6.2  Jag vill att butikens temperatur anpassas efter vilken årstid det är dvs. att det är 
varmare i butiken under sommartid då man har mindre kläder på sig och kallare 
under vintertid när man har mer kläder på sig. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

Sittplatser 
7.1  Det bör finnas sittplatser i en butik för att kunna vila. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

7.2  Det bör finnas sittplatser i en butik för att tänka ut eventuella nya köp. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik          5                  4                3                    2                    1                                 0  
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In och utgångar. 
8.1  Jag föredrar att bredden på en entrédörr är…  

                     80-100 cm    101-120 cm 121 cm- eller bredare                        Ej Relevant 

Lågprisbutik       3                      2                         1                                                                    0 

Medelprisbutik   3                     2                         1                                                                     0 

Högprisbutik       3                     2                         1                                                                     0 
 

8.2  Vid användandet av dörröppnare ska dörren vara öppen i:  

      Kortare än 15 sek      15-20 sek       21-25 sek     26-30 sek     Mer än 30 sek     Ej Relevant 

Lågprisbutik        5                         4                     3                  2                        1                      0 

Medelprisbutik   5                         4                     3                  2                        1                       0 

Högprisbutik       5                         4                     3                  2                        1                       0 
 

8.3 Hur högt över marknivån/golvnivån ska dörröppnarknappen vara placerad.   

        Lägre än 70cm     71-75       76-80        81-85      86-90    Högre än 90cm  Ej Relevant 

Lågprisbutik      6             5              4                     3                     2                   1                      0 

Medelprisbutik  6            5               4                    3                      2                   1                      0 

Högprisbutik       6           5               4                    3                      2                   1                      0 
 

8.4  Jag föredrar att ingången till butiken inte har någon tröskel. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
 

Toaletter 
9.1 Det är viktigt för mig att det finns tillgång till toalett i butiken. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  
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9.2 Om svaret är 2-5 på 9.1 är det då viktigt att toaletterna är avskild från utrymmen 
där andra kunder vistas. 

Lågprisbutik            5                 4                3                    2                    1                                 0 

Medelprisbutik       5                  4                3                    2                    1                                 0 

Högprisbutik           5                  4                3                    2                    1                                 0  

 

Tack för att du tog dig tid och fyllde i vår enkät! 

/ Viktor och Johannes 

 

Min e-post (anges endast om du vill ta del av resultatet)  
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Enkät Handlare 
Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som utför vårt examensarbete i Företagsekonomi. 
Vi undersöker om det finns skillnader mellan kunders och handlares syn på kundernas behov i 
klädbutiker. 

Vi skulle uppskatta om du som handlare vill medverka i studien genom att fylla i denna enkät 
vilket tar 5-10 minuter. Ditt svar är viktigt för oss och din medverkan kommer vara anonym.  

Om du vill ta del av resultatet var god ange din e-postadress (kommer inte användas i studien 
eller i annat syfte). 

E-post adress 
___________________________________________________________________________ 

Tack på förhand/Viktor Nygårds och Johannes Johansson 

Var god ange ifall din kundgrupp är män/kvinnor eller båda samt ålder genom att ringa in det 
alternativ som stämmer bäst överens med din kundgrupp (flera alternativ går att välja) 

Kvinnor     18-24år    25-44år   45-64år   65+    

Män          18-24år    25-44år   45-64år   65+ 

Påståendena handlar om dina kunder i just din butik. 

Vi ber att du tar ställning till påståendena där 5 innebär att du instämmer helt,  

4 Instämmer delvis, 3 Instämmer  2. Instämmer något                      1. 
Instämmer inte  0. Ej relevant 

Butikslayout 
1.3 Det är viktigt för mina kunder att det är enkelt att ta sig in och ut ur butiken.  

            5                 4                3                    2                    1                                  0 
 

1.4 Det är viktigt för mina kunder att de enkelt kan hitta det de söker i butiken. 

           5                 4                3                    2                    1                                   0 

Ljus 
2.1 Mina kunder föredrar artificiellt ljus (konstgjort ljus/belysning) framför naturligt 
ljus (fönster) i butiken.  

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
 

2.2  Det är viktigt för mina kunder att skuggor minimeras i provrummen för att ge 
kläderna en rättvisande bild.  

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
 

2.3  Det är viktigt för mina kunder att de inte blir bländade av belysningen i butiken 
dvs. att belysningen inte placeras så att den riktas i ögonen.  

            5                 4                3                    2                    1                                   0 

X 
 



 

Rent och Städat 
3.1  Det är viktigt för mina kunder att butiken upplevs som städad. Om du svarar 2 -
5 svara även på 3.2-.3.10. Om du svarar 1 eller 0 var god kommentera varför. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 

      
      
       

3.2  Det är viktigt för mina kunder att butiken är fri från damm. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
 

3.3  Det är viktigt för mina kunder att butiken är fri från skräp. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
 

3.4  Det är viktigt för mina kunder att sittplatserna är hygieniskt rena (fri från damm, 
smuts och skräp) (om det inte finns sittplatser i butiken, besvara ej frågan) 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
 

3.5  Det är viktigt för mina kunder att toaletterna är hygieniskt rena (fri från damm, 
smuts och skräp) (om det inte finns toalett i butiken, besvara ej frågan) 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
 

3.6  Det är viktigt för mina kunder att provrummen är hygieniskt rena (fri från 
damm, smuts och skräp) 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
 

3.7  Det är viktigt för mina kunder att golven är hygieniskt rena (fri från damm, 
smuts och skräp) 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
 

3.8 Det är viktigt för mina kunder att golven upplevs som städade i form av det inte 
finns några utspridda och oplockade varor.  

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
 

3.9  Det är viktigt för mina kunder att sittplatser upplevs som städade i form av det 
inte finns några utspridda och oplockade varor.  

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
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3.10 Det är viktigt för mina kunder att provrummen upplevs som städade i form av 
det inte finns några utspridda och oplockade varor. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 

Trängsel  
4.1  Mina kunder upplever obehag när det uppstår trängsel skapat av att det vistas för 

många människor i butiken. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 

4.2  Mina kunder upplever obehag när det uppstår trängsel skapat av butikens 
utformning (layout) T.ex. hyllor som står för nära varandra. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
 

4.3 När mina kunder har bråttom tycker de att det är jobbigt med mycket folk i 
butiken. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
 

4.4  När mina kunder har bråttom påverkas de mer av trängsel i butiken på grund av 
butikens utformning (layout) T.ex. hyllor som står för nära varandra.  

            5                 4                3                    2                    1                                   0 

Ljud 
5.1  Mina kunder upplever irritation av gnisslande ljud t.ex. dörrar som stängs. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
 

5.2   Mina kunder upplever irritation ifall luftventilationen hörs t.ex. fläktar. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
 

5.3  Mina kunder upplever irritation ifall personalen är för högljudda. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
 

5.4 Om mina kunder får en förklaring till anledningen av oljudet så stör det dem 
mindre dvs. om de blir informerad om orsaken till oljudet.  

            5                 4                3                    2                    1                                   0 

Temperatur 
6.1  Mina kunder föredrar temperaturen …… i min butik (Celsius) 

Lägre än 18    18,5-20,5    21-22,5      23-24,5       25-27,5    Högre än 28   Ej Relevant 

        6                   5                4                 3                 2                 1                                 0 
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6.2  Mina kunder vill att butikens temperatur anpassas efter vilken årstid det är dvs. 
att det är varmare i butiken under sommartid då man har mindre kläder på sig och kallare 
under vintertid när man har mer kläder på sig. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 

Sittplatser 
7.1  Mina kunder anser att det bör finns sittplatser i butiken för att kunna vila. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
 

7.2  Mina kunder anser att det bör finnas sittplatser i butiken så att de kan tänka ut 
eventuella nya köp. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 

In och utgångar. 
8.1  Mina kunder föredrar att bredden på en entrédörr är…  

                     80-100 cm    101-120 cm 121 cm- eller bredare                       Ej Relevant 

                          3                      2                         1                                                             0 

 

8.2  Mina kunder vill vid användandet av dörröppnare att dörren ska vara öppen i: 
(Finns det ingen dörröppnare, besvara ej frågan) 

           Kortare än 15 sek     15-20 sek      21-25 sek    26-30 sek    Mer än 30 sek    Ej Relevant 

                          5                      4                  3                 2                       1                        0 
 

8.3 Mina kunder vill att dörröppnaren är placerad … .. över marknivån/golvnivån 
(Finns det ingen dörröppnare, besvara ej frågan) 

 

      Lägre än 70cm 71-75        76-80        81-85      86-90     Högre än 90cm Ej Relevant 

                    6                   5              4                     3                     2                   1                      0 
 

8.4  Mina kunder föredrar att ingången till butiken inte har någon tröskel. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 

Toaletter 
9.1 Mina kunder anser att det är viktigt med tillgång till toalett i butiken. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 

9.2 Om svaret är 2-5 på 9.1 är det då viktigt för kunderna att toaletten är avskild från 
utrymmen där andra kunder vistas. 

            5                 4                3                    2                    1                                   0 
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Sammanställning av data Borlänge  
 

 
18-24 (1996-1990) 25-44 (1989-1970) 45-64 (1969-1950) 65+ (1949-> ) 

  KL HL KM HM KH HH KL HL KM HM KH HH KL HL KM HM KH HH KL HL KM HM KH HH 
  1.1 

Kvinna 4,2 0,0 4,2 5,0 4,2 5,0 4,4 5,0 4,4 4,0 4,4 5,0 3,5 5,0 3,7 0,0 3,7 5,0 4,3 5,0 4,3 0,0 4,3 5,0 
Man 3,7 0,0 3,8 5,0 4,0 5,0 3,6 3,0 3,7 5,0 3,7 5,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,1 5,0 4,4 3,0 4,3 0,0 4,3 5,0 

 
                                                

  1.2 
Kvinna 4,6 0,0 4,6 5,0 4,0 3,0 4,9 5,0 4,9 3,0 4,9 4,0 3,7 5,0 3,9 0,0 3,7 4,3 4,7 5,0 4,7 0,0 4,7 3,0 
Man 3,7 0,0 4,3 5,0 4,5 3,0 3,9 3,0 4,1 5,0 4,4 4,0 4,1 3,0 3,8 0,0 3,7 4,3 4,2 3,0 4,3 0,0 4,7 3,0 

 
                                                

 
2.1  

Kvinna 2,2 0,0 2,2 3,0 2,2 0,0 2,0 4,0 2,0 2,0 2,0 1,5 3,7 4,0 3,9 0,0 3,7 2,0 4,7 4,0 4,7 0,0 4,7 0,0 
Man 2,0 0,0 2,0 3,0 2,0 0,0 3,9 0,0 4,1 3,0 4,4 1,5 4,1 0,0 3,8 0,0 3,7 2,0 4,3 0,0 4,3 0,0 4,7 0,0 

 
                                                

 
2.2  

Kvinna 4,5 0,0 4,5 4,0 3,8 5,0 4,2 5,0 2,0 3,0 2,0 4,5 3,9 5,0 3,9 0,0 3,7 4,3 4,7 5,0 4,7 0,0 4,7 5,0 
Man 3,7 0,0 2,0 4,0 2,0 5,0 3,0 0,0 4,1 4,0 4,4 4,5 2,5 0,0 3,8 0,0 3,7 4,3 4,3 0,0 4,3 0,0 4,7 5,0 

 
                                                

 
2.3  

Kvinna 3,5 0,0 3,5 5,0 3,3 3,0 4,9 5,0 4,9 4,0 4,9 4,0 4,4 5,0 4,4 0,0 4,4 4,3 4,8 5,0 4,8 0,0 4,4 3,0 
Man 3,2 0,0 2,0 5,0 2,0 3,0 3,9 3,0 4,0 5,0 4,2 4,0 2,7 3,0 2,9 0,0 3,5 4,3 4,2 3,0 4,3 0,0 4,3 3,0 

 
                                                

 
3.1  

Kvinna 4,7 0,0 4,7 5,0 4,7 4,0 4,6 5,0 4,6 3,0 4,6 4,5 4,5 5,0 4,6 0,0 4,7 4,7 4,6 5,0 4,6 0,0 4,3 4,0 
Man 4,2 0,0 2,0 5,0 2,0 4,0 4,4 2,0 4,1 5,0 4,4 4,5 3,7 2,0 4,1 0,0 4,5 4,7 4,2 2,0 4,2 0,0 4,5 4,0 

 
                                                

 
3.2  

Kvinna 4,2 0,0 4,2 5,0 4,2 3,0 3,9 5,0 4,4 4,0 4,4 4,0 4,7 5,0 4,7 0,0 4,8 4,3 4,9 5,0 4,9 0,0 4,5 3,0 
Man 4,7 0,0 4,7 5,0 4,7 3,0 3,9 3,0 3,9 5,0 4,1 4,0 3,3 3,0 3,7 0,0 4,1 4,3 3,9 3,0 3,9 0,0 4,1 3,0 

 
                                                

 
3.3   

Kvinna 4,5 0,0 4,5 5,0 4,5 3,0 4,8 5,0 4,8 5,0 4,8 4,0 4,8 5,0 4,8 0,0 4,9 4,3 4,9 5,0 4,9 0,0 4,5 3,0 
Man 4,5 0,0 4,5 5,0 4,7 3,0 4,1 3,0 4,2 5,0 4,4 4,0 3,8 3,0 4,2 0,0 4,6 4,3 4,5 3,0 4,5 0,0 4,5 3,0 

 
                                                

 
3.4  

Kvinna 4,3 0,0 4,3 0,0 4,3 0,0 4,5 5,0 4,5 0,0 4,5 0,0 4,7 5,0 4,7 0,0 4,8 0,0 4,6 5,0 4,6 0,0 4,2 0,0 
Man 4,3 0,0 4,5 0,0 4,7 0,0 4,1 0,0 4,3 0,0 4,3 0,0 3,7 0,0 3,8 0,0 4,5 0,0 4,4 0,0 4,4 0,0 4,5 0,0 

 
                                                

 
3.5   

Kvinna 4,8 0,0 4,8 0,0 4,8 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 4,6 0,0 
Man 4,7 0,0 4,7 0,0 4,8 0,0 4,2 0,0 4,4 0,0 4,4 0,0 4,1 0,0 4,4 0,0 4,6 0,0 4,7 0,0 4,7 0,0 4,7 0,0 

 

XIV 
 



 

 
3.6  

Kvinna 4,7 0,0 4,7 5,0 4,7 4,0 4,6 5,0 4,6 4,0 4,6 4,5 4,9 5,0 4,9 0,0 4,9 4,7 4,9 5,0 4,9 0,0 4,5 4,0 
Man 4,5 0,0 4,5 5,0 4,7 4,0 3,8 3,0 4,3 5,0 4,4 4,5 3,6 3,0 4,1 0,0 4,4 4,7 4,5 3,0 4,5 0,0 4,6 4,0 

 
                                                

 
3.7   

Kvinna 4,3 0,0 4,3 5,0 4,3 2,0 4,2 5,0 4,2 4,0 4,3 3,5 4,4 5,0 4,4 0,0 4,4 4,0 4,9 5,0 4,9 0,0 4,5 2,0 
Man 3,8 0,0 3,8 5,0 4,2 2,0 3,4 3,0 3,7 5,0 3,8 3,5 3,6 3,0 4,0 0,0 4,4 4,0 4,2 3,0 4,2 0,0 4,3 2,0 

 
                                                

 
3.8  

Kvinna 3,7 0,0 3,7 4,0 3,3 5,0 4,0 5,0 4,1 3,0 4,2 5,0 4,4 5,0 4,4 0,0 4,4 5,0 4,5 5,0 4,5 0,0 4,5 5,0 
Man 3,8 0,0 4,0 4,0 4,3 5,0 3,8 3,0 4,2 4,0 4,3 5,0 3,6 3,0 4,0 0,0 4,4 5,0 4,1 3,0 4,1 0,0 4,0 5,0 

 
                                                

 
3.9   

Kvinna 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 0,0 4,2 0,0 4,3 2,0 4,5 0,0 4,5 0,0 4,6 1,3 4,8 0,0 4,8 0,0 4,5 4,0 
Man 4,5 0,0 4,5 4,0 4,7 4,0 3,9 3,0 4,1 4,0 4,2 2,0 3,6 3,0 4,1 0,0 4,4 1,3 4,2 3,0 4,2 0,0 4,3 4,0 

 
                                                

 
3.10 

Kvinna 4,0 0,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 4,2 5,0 4,8 5,0 4,8 0,0 4,8 5,0 4,8 5,0 4,8 0,0 4,5 5,0 
Man 4,5 0,0 4,5 5,0 4,5 5,0 3,9 3,0 4,3 5,0 4,4 5,0 3,6 3,0 4,0 0,0 4,4 5,0 4,2 3,0 4,2 0,0 4,3 5,0 

 
                                                

 
4.1  

Kvinna 4,7 0,0 4,7 2,0 3,8 1,0 4,4 4,0 4,3 3,0 4,3 3,0 3,6 4,0 3,6 0,0 3,7 3,7 3,0 4,0 3,0 0,0 2,8 1,0 
Man 3,5 0,0 3,7 2,0 3,7 1,0 3,8 3,0 3,9 2,0 3,9 3,0 3,1 3,0 3,7 0,0 4,1 3,7 3,6 3,0 3,6 0,0 3,2 1,0 

 
                                                

 
4.2  

Kvinna 4,2 0,0 4,2 2,0 3,5 3,0 4,4 4,0 4,4 3,0 4,4 3,5 3,8 4,0 3,8 0,0 3,8 3,7 3,8 4,0 3,8 0,0 3,4 3,0 
Man 2,8 0,0 2,8 2,0 2,8 3,0 3,6 3,0 3,7 2,0 3,8 3,5 3,1 3,0 3,4 0,0 3,7 3,7 3,4 3,0 3,5 0,0 3,2 3,0 

 
                                                

 
4.3  

Kvinna 4,3 0,0 4,3 2,0 4,3 1,0 4,7 2,0 4,7 5,0 4,7 2,5 3,9 2,0 3,9 0,0 3,9 3,0 3,4 2,0 3,4 0,0 3,3 1,0 
Man 4,3 0,0 4,3 2,0 4,3 1,0 3,8 3,0 3,9 2,0 3,7 2,5 3,5 3,0 3,9 0,0 4,0 3,0 3,6 3,0 3,6 0,0 3,6 1,0 

 
                                                

 
4.4   

Kvinna 4,3 0,0 4,3 3,0 3,7 2,0 4,5 0,0 4,5 4,0 4,5 3,0 4,1 0,0 4,1 0,0 4,1 3,3 3,8 0,0 3,8 0,0 3,6 2,0 
Man 3,3 0,0 3,3 3,0 3,3 2,0 3,4 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,6 3,0 4,0 0,0 4,3 3,3 3,3 3,0 3,3 0,0 2,9 2,0 

 
                                                

 
 5.1   

Kvinna 2,7 0,0 2,7 0,0 1,8 0,0 2,5 0,0 2,5 2,0 2,5 1,0 1,9 0,0 1,8 0,0 1,8 1,3 2,8 0,0 2,8 0,0 2,6 0,0 
Man 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 2,9 1,0 2,6 0,0 3,0 0,0 3,4 1,3 1,8 0,0 1,8 0,0 1,5 0,0 

 
                                                

 
5.2   

Kvinna 2,8 0,0 2,8 0,0 2,3 0,0 2,9 0,0 2,9 1,0 2,9 1,0 2,2 0,0 2,0 0,0 2,0 1,3 2,5 0,0 2,5 0,0 2,2 0,0 
Man 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 2,9 1,0 2,6 0,0 2,9 0,0 3,3 1,3 1,9 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0 

 

XV 
 



 

 
5.3   

Kvinna 3,2 0,0 3,2 0,0 2,3 1,0 3,1 1,0 3,1 3,0 3,1 2,0 3,5 1,0 3,7 0,0 3,7 2,3 3,8 1,0 3,8 0,0 3,4 1,0 
Man 3,3 0,0 3,3 0,0 3,3 1,0 3,3 3,0 3,4 0,0 3,4 2,0 2,7 3,0 3,1 0,0 3,6 2,3 3,4 3,0 3,4 0,0 3,5 1,0 

 
                                                

 
5.4  

Kvinna 3,5 0,0 3,5 0,0 2,8 3,0 3,5 4,0 3,5 5,0 3,5 4,0 3,4 4,0 3,3 0,0 3,3 4,3 4,0 4,0 4,0 0,0 3,6 3,0 
Man 2,8 0,0 2,8 0,0 2,8 3,0 3,2 3,0 3,3 0,0 3,3 4,0 2,9 3,0 3,1 0,0 3,2 4,3 3,9 3,0 3,9 0,0 4,0 3,0 

 
                                                

 
6.1   

Kvinna 3,8 0,0 3,8 5,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,6 5,0 4,5 0,0 4,5 4,3 5,1 5,0 5,1 0,0 4,7 3,0 
Man 4,3 0,0 4,3 5,0 4,3 3,0 4,8 3,0 4,9 5,0 4,9 4,0 3,5 3,0 3,9 0,0 4,1 4,3 4,2 3,0 4,2 0,0 4,2 3,0 

 
                                                

 
6.2   

Kvinna 3,2 0,0 3,2 3,0 2,8 4,0 3,6 5,0 3,6 3,0 3,6 4,5 3,1 5,0 3,1 0,0 3,1 4,7 4,2 5,0 4,2 0,0 3,9 4,0 
Man 3,0 0,0 3,0 3,0 3,2 4,0 3,3 1,0 3,3 3,0 3,4 4,5 2,4 1,0 2,9 0,0 3,2 4,7 3,4 1,0 3,4 0,0 3,5 4,0 

 
                                                

 
7.1  

Kvinna 4,0 0,0 4,2 4,0 4,2 2,0 3,9 2,0 3,9 4,0 4,1 3,0 4,0 2,0 4,1 0,0 4,1 3,3 3,8 2,0 3,8 0,0 3,4 2,0 
Man 3,8 0,0 4,0 4,0 4,2 2,0 3,6 3,0 3,8 4,0 4,1 3,0 2,9 3,0 3,7 0,0 4,1 3,3 4,1 3,0 4,1 0,0 4,2 2,0 

 
                                                

 
7.2  

Kvinna 3,2 0,0 3,2 2,0 3,2 1,0 2,4 1,0 2,4 3,0 2,6 1,5 3,1 1,0 3,2 0,0 3,3 1,7 3,3 1,0 3,3 0,0 3,0 1,0 
Man 2,8 0,0 3,0 2,0 3,0 1,0 2,1 1,0 2,2 2,0 2,3 1,5 2,5 1,0 3,1 0,0 3,4 1,7 2,8 1,0 2,8 0,0 2,9 1,0 

 
                                                

 
8.1  

Kvinna 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,6 0,0 0,7 1,0 0,7 1,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 1,0 1,6 0,0 1,6 0,0 1,5 1,0 
Man 0,8 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,6 1,0 0,6 0,0 0,6 1,0 1,1 1,0 1,4 0,0 1,5 1,0 1,3 1,0 1,4 0,0 1,4 1,0 

 
                                                

 
8.2   

Kvinna 2,8 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 2,6 0,0 
Man 3,0 0,0 3,0 0,0 3,2 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 2,5 0,0 2,4 0,0 2,4 0,0 3,1 1,0 3,1 0,0 3,1 0,0 

 
                                                

 
8.3  

Kvinna 3,2 0,0 3,2 0,0 3,2 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 4,2 0,0 4,2 0,0 3,8 0,0 
Man 2,2 0,0 2,3 0,0 2,5 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 2,5 0,0 2,6 0,0 2,4 0,0 2,4 0,0 2,4 0,0 2,4 0,0 

 
                                                

 
8.4  

Kvinna 4,2 0,0 4,2 0,0 4,2 5,0 3,3 0,0 3,3 3,0 3,3 5,0 3,6 0,0 3,6 0,0 3,6 5,0 4,3 0,0 4,3 0,0 3,8 5,0 
MAN 2,2 0,0 2,2 0,0 2,3 5,0 2,5 3,0 2,6 0,0 2,6 5,0 3,1 3,0 3,4 0,0 3,4 5,0 4,8 3,0 4,8 0,0 4,8 5,0 

 
                                                

 
9.1  

Kvinna 2,8 0,0 2,8 0,0 2,0 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 2,9 0,0 4,4 0,0 4,4 0,0 4,4 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 4,5 0,0 
Man 4,5 0,0 4,5 0,0 4,7 0,0 3,3 3,0 3,5 0,0 3,9 0,0 4,1 3,0 4,1 0,0 4,3 0,0 3,9 3,0 4,0 0,0 4,2 0,0 

 

XVI 
 



 

 
9.2  

Kvinna 3,7 0,0 3,7 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 2,8 0,0 3,6 0,0 3,6 0,0 3,6 0,0 4,3 0,0 4,3 0,0 3,9 0,0 
Man 3,8 0,0 3,8 0,0 3,8 0,0 3,4 3,0 3,5 0,0 3,6 0,0 3,3 3,0 3,4 0,0 3,5 0,0 4,1 3,0 4,1 0,0 4,1 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII 
 



 

Sammanställning av data Falun  

 
18-24 (1996-1990) 25-44 (1989-1970) 45-64 (1969-1950) 65+ (1949-> ) 

  KL HL KM HM KH HH KL HL KM HM KH HH KL HL KM HM KH HH KL HL KM HM KH HH 
  1.1  

Kvinna 4,6 4,0 4,6 5,0 4,6 5,0 3,9 3,5 3,8 4,0 3,9 5,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 5,0 2,1 0,0 2,5 4,0 2,7 5,0 
Man 2,3 0,0 2,5 5,0 2,2 5,0 3,6 0,0 3,6 0,0 3,4 5,0 3,3 0,0 3,3 0,0 3,3 5,0 3,5 0,0 3,8 0,0 3,9 5,0 

 
                                                

  1.2  
Kvinna 4,8 4,0 4,8 5,0 5,0 5,0 4,3 4,0 4,5 5,0 4,4 5,0 3,5 4,0 3,7 5,0 3,6 5,0 2,8 0,0 2,8 5,0 2,8 5,0 
Man 3,5 0,0 3,3 5,0 3,2 5,0 4,2 0,0 4,2 0,0 4,3 5,0 3,9 0,0 4,0 0,0 4,1 5,0 4,2 0,0 4,3 0,0 4,3 5,0 

 
                                                

 
2.1  

Kvinna 4,0 0,0 4,2 3,0 4,2 4,0 1,8 1,0 1,9 1,5 1,9 4,0 3,5 0,0 3,7 1,5 3,6 4,0 2,8 0,0 2,8 1,5 2,8 4,0 
Man 1,2 0,0 1,3 4,0 1,5 4,0 4,2 0,0 4,2 0,0 4,3 4,0 3,9 0,0 4,0 0,0 4,1 4,0 4,2 0,0 4,3 0,0 4,3 4,0 

 
                                                

 
2.2  

Kvinna 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,4 3,5 1,9 4,0 1,9 4,0 3,0 3,0 3,7 4,0 3,6 4,0 2,4 0,0 2,8 4,0 2,8 3,0 
Man 1,7 0,0 1,3 5,0 1,5 3,0 3,7 0,0 4,2 0,0 4,3 4,0 3,6 0,0 4,0 0,0 4,1 4,0 3,5 0,0 4,3 0,0 4,3 3,0 

 
                                                

 
2.3 

Kvinna 5,0 2,0 5,0 5,0 5,0 3,5 4,1 3,0 4,1 4,0 4,3 3,5 3,7 2,0 3,9 4,0 3,9 3,5 2,5 0,0 2,7 4,0 2,7 3,0 
Man 3,0 0,0 1,3 4,0 1,5 3,0 4,4 0,0 4,4 0,0 4,4 3,5 4,1 0,0 4,2 0,0 4,2 3,5 3,9 0,0 4,1 0,0 4,2 3,0 

 
                                                

 
3.1  

Kvinna 4,6 2,0 4,8 4,0 4,8 5,0 4,4 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 4,2 2,0 4,3 4,5 4,4 5,0 2,6 0,0 2,8 4,5 2,8 5,0 
Man 2,8 0,0 1,3 5,0 1,5 5,0 4,6 0,0 4,7 0,0 4,9 5,0 4,6 0,0 4,7 0,0 4,8 5,0 4,8 0,0 4,8 0,0 4,9 5,0 

 
                                                

 
3.2  

Kvinna 4,2 2,0 4,4 5,0 4,4 5,0 3,9 3,0 4,0 5,0 4,1 5,0 3,9 2,0 4,0 5,0 4,1 5,0 2,5 0,0 2,7 5,0 2,8 5,0 
Man 3,8 0,0 4,0 5,0 4,2 5,0 4,6 0,0 4,7 0,0 4,8 5,0 4,5 0,0 4,5 0,0 4,5 5,0 4,7 0,0 4,8 0,0 4,8 5,0 

                         
 

3.3   
Kvinna 4,4 5,0 4,6 5,0 4,6 5,0 4,3 4,5 4,5 5,0 4,6 5,0 4,1 5,0 4,2 5,0 4,2 5,0 2,6 0,0 2,8 5,0 2,8 5,0 
Man 4,0 0,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,6 0,0 4,7 0,0 4,8 5,0 4,8 0,0 4,8 0,0 4,9 5,0 4,7 0,0 4,7 0,0 4,8 5,0 

 
                                                

 
3.4   

Kvinna 4,4 3,0 4,6 0,0 4,6 5,0 4,4 3,5 4,6 0,0 4,6 5,0 4,3 3,0 4,3 0,0 4,3 5,0 2,8 0,0 2,8 0,0 2,8 5,0 
Man 3,2 0,0 3,2 5,0 3,5 5,0 4,7 0,0 4,8 0,0 4,9 5,0 4,1 0,0 4,1 0,0 4,2 5,0 4,7 0,0 4,7 0,0 4,7 5,0 

 
                                                

 
3.5 

Kvinna 4,6 0,0 4,6 0,0 4,6 5,0 4,6 0,0 4,7 0,0 4,8 5,0 4,5 0,0 4,5 0,0 4,5 5,0 2,8 0,0 2,9 0,0 2,9 5,0 
Man 3,2 0,0 3,3 5,0 3,5 5,0 4,7 0,0 4,7 0,0 4,8 5,0 4,0 0,0 4,1 0,0 4,1 5,0 4,9 0,0 4,9 0,0 4,9 5,0 

 

 

XVIII 
 



 

 
3.6  

Kvinna 4,2 2,0 4,6 5,0 4,6 2,5 4,3 3,0 4,4 4,0 4,4 2,5 4,1 2,0 4,2 4,0 4,3 2,5 2,7 0,0 2,8 4,0 2,8 5,0 
Man 3,5 0,0 3,7 0,0 4,2 5,0 4,7 0,0 4,7 0,0 4,9 2,5 4,5 0,0 4,5 0,0 4,6 2,5 4,7 0,0 4,8 0,0 4,8 5,0 

 
                                                

 
3.7  

Kvinna 3,8 3,0 4,2 5,0 4,2 5,0 3,9 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 3,9 3,0 4,1 4,0 4,1 5,0 2,4 0,0 2,5 4,0 2,7 5,0 
Man 2,2 0,0 2,7 5,0 3,0 5,0 4,2 0,0 4,4 0,0 4,4 5,0 4,4 0,0 4,5 0,0 4,6 5,0 4,4 0,0 4,5 0,0 4,5 5,0 

 
                                                

 
3.8  

Kvinna 3,6 4,0 4,4 0,0 4,4 5,0 4,0 4,0 4,3 1,5 4,4 5,0 3,5 4,0 3,7 1,5 3,9 5,0 2,3 0,0 2,4 1,5 2,5 5,0 
Man 3,5 0,0 3,8 5,0 4,2 5,0 3,9 0,0 4,4 0,0 4,5 5,0 4,1 0,0 4,3 0,0 4,4 5,0 4,0 0,0 4,3 0,0 4,4 5,0 

 
                                                

 
3.9  

Kvinna 4,0 4,0 4,6 4,0 4,6 5,0 3,7 4,0 3,9 2,0 4,1 5,0 3,6 2,0 3,8 2,0 4,0 5,0 2,5 0,0 2,5 2,0 2,6 5,0 
Man 3,3 0,0 3,7 5,0 4,0 5,0 4,4 0,0 4,6 0,0 4,6 5,0 3,8 0,0 4,0 0,0 4,3 5,0 4,2 0,0 4,2 0,0 4,3 5,0 

 
                                                

 
3.10  

Kvinna 3,8 4,0 4,4 4,0 4,4 5,0 3,6 4,0 3,7 3,5 3,8 5,0 3,5 2,0 3,8 3,5 3,9 5,0 2,6 0,0 2,6 3,5 2,7 5,0 
Man 3,7 0,0 3,8 5,0 4,2 5,0 4,0 0,0 4,3 0,0 4,4 5,0 4,4 0,0 4,6 0,0 4,7 5,0 4,7 0,0 4,7 0,0 4,7 5,0 

 
                                                

 
4.1  

Kvinna 4,6 0,0 4,4 3,0 4,0 3,0 3,8 1,5 3,9 2,0 3,8 3,0 3,1 0,0 3,4 2,0 3,5 3,0 2,0 0,0 2,1 2,0 2,1 1,0 
Man 2,7 0,0 2,8 5,0 2,8 1,0 3,6 0,0 3,9 0,0 4,0 3,0 3,4 0,0 3,4 0,0 3,5 3,0 2,7 0,0 3,1 0,0 3,6 1,0 

 
                                                

 
4.2  

Kvinna 4,2 2,0 4,2 3,0 4,2 2,5 3,3 2,5 3,4 2,0 3,4 2,5 3,6 1,0 3,7 2,0 3,8 2,5 2,1 0,0 2,2 2,0 2,2 2,0 
Man 2,7 0,0 2,7 3,0 2,7 2,0 3,6 0,0 3,6 0,0 3,6 2,5 3,4 0,0 3,4 0,0 3,5 2,5 3,1 0,0 3,5 0,0 4,0 2,0 

 
                                                

 
4.3  

Kvinna 4,4 2,0 4,4 3,0 4,4 3,0 4,1 2,5 4,1 2,5 4,1 3,0 3,7 1,0 3,7 2,5 3,7 3,0 2,3 0,0 2,4 2,5 2,4 4,0 
Man 3,3 0,0 3,3 2,0 3,3 4,0 4,3 0,0 4,4 0,0 4,4 3,0 3,7 0,0 3,6 0,0 3,6 3,0 3,6 0,0 3,7 0,0 3,7 4,0 

 
                                                

 
4.4   

Kvinna 4,0 1,0 4,2 4,0 4,2 2,5 3,9 2,0 3,9 2,5 4,0 2,5 3,8 0,5 3,9 2,5 4,0 2,5 2,3 0,0 2,3 2,5 2,3 1,0 
Man 2,7 0,0 2,7 4,0 2,7 1,0 3,9 0,0 3,9 0,0 4,0 2,5 3,7 0,0 3,9 0,0 3,9 2,5 3,7 0,0 4,2 0,0 4,3 1,0 

 
                                                

 
 5.1   

Kvinna 2,8 0,0 2,8 4,0 3,0 2,0 2,4 1,5 2,4 2,5 2,4 2,0 2,2 0,0 2,2 2,5 2,3 2,0 2,0 0,0 2,0 2,5 2,0 1,0 
Man 1,7 0,0 2,0 3,0 2,3 1,0 2,4 0,0 2,5 0,0 2,6 2,0 2,3 0,0 2,4 0,0 2,6 2,0 2,3 0,0 2,7 0,0 3,1 1,0 

 
                                                

 
5.2    

Kvinna 2,8 0,0 3,2 3,0 3,2 2,5 2,4 1,5 2,3 2,0 2,2 2,5 1,9 0,0 1,9 2,0 2,1 2,5 1,8 0,0 1,8 2,0 1,9 1,0 
Man 2,0 0,0 2,5 4,0 2,7 1,0 2,1 0,0 2,4 0,0 2,7 2,5 2,5 0,0 2,6 0,0 2,6 2,5 2,9 0,0 3,1 0,0 3,2 1,0 

 

XIX 
 



 

 
5.3   

Kvinna 3,8 1,0 4,2 3,0 4,2 3,0 2,9 2,0 2,9 2,0 2,9 3,0 2,9 1,0 3,2 2,0 3,4 3,0 2,0 0,0 2,1 2,0 2,2 3,0 
Man 2,3 0,0 2,5 3,0 2,5 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,1 3,0 3,0 0,0 3,4 0,0 3,5 3,0 3,5 0,0 3,8 0,0 3,9 3,0 

                         
 

5.4  
Kvinna 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 2,6 4,5 2,6 2,5 2,6 2,0 2,7 5,0 2,7 2,5 2,8 2,0 2,3 0,0 2,3 2,5 2,3 1,0 
Man 2,7 0,0 2,7 3,0 2,5 1,0 3,4 0,0 3,4 0,0 3,4 2,0 3,4 0,0 3,5 0,0 3,6 2,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1,0 

                         
 

6.1   
Kvinna 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 4,5 4,4 4,5 4,4 4,3 4,4 1,5 3,9 4,0 4,0 4,3 4,0 1,5 2,7 0,0 2,7 4,3 2,7 5,0 
Man 3,7 0,0 3,7 4,0 3,7 5,0 4,5 0,0 4,5 0,0 4,5 4,5 4,3 0,0 4,1 0,0 4,1 4,5 4,8 0,0 4,8 0,0 4,8 5,0 

 
                                                

 
6.2   

Kvinna 4,4 0,0 4,4 4,0 4,2 2,5 3,9 2,0 3,9 3,0 3,9 2,5 3,3 0,0 3,3 3,0 3,3 2,5 2,3 0,0 2,3 3,0 2,3 1,0 
Man 3,0 0,0 3,0 4,0 3,0 1,0 4,1 0,0 4,1 0,0 4,2 2,5 2,9 0,0 3,1 0,0 3,2 2,5 3,4 0,0 3,5 0,0 3,6 1,0 

 
                                                

 
7.1  

Kvinna 3,8 5,0 3,8 5,0 3,8 4,5 3,9 4,5 4,1 3,5 4,1 4,5 3,5 5,0 3,6 3,5 3,6 4,5 2,3 0,0 2,3 3,5 2,5 5,0 
Man 3,7 0,0 3,8 4,0 3,8 5,0 4,4 0,0 4,5 0,0 4,3 4,5 3,5 0,0 3,6 0,0 3,7 4,5 4,1 0,0 4,1 0,0 4,2 5,0 

 
                                                

 
7.2   

Kvinna 3,0 0,0 3,2 1,0 3,2 4,5 2,6 1,5 2,8 1,0 2,9 4,5 2,3 0,0 2,3 1,0 2,3 4,5 1,8 0,0 1,9 1,0 2,1 5,0 
Man 1,5 0,0 1,7 4,0 2,0 5,0 2,2 0,0 2,3 0,0 2,4 4,5 2,9 0,0 2,9 0,0 2,9 4,5 3,1 0,0 3,2 0,0 3,3 5,0 

 
                                                

 
8.1   

Kvinna 1,2 0,0 1,2 0,0 1,2 1,0 0,9 0,5 0,9 0,0 0,9 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 1,0 
Man 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,7 1,0 1,2 0,0 0,9 0,0 0,9 1,0 1,7 0,0 1,7 0,0 1,7 1,0 

 
                                                

 
8.2   

Kvinna 3,2 0,0 3,2 0,0 3,2 1,0 1,2 0,0 1,2 0,0 1,2 1,0 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 1,0 1,3 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 
Man 0,2 0,0 0,2 2,0 0,2 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 2,1 1,0 2,2 0,0 2,3 0,0 2,3 1,0 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 

 
                                                

 
8.3 

Kvinna 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 2,2 0,0 2,2 0,0 2,2 0,0 
Man 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 2,3 0,0 2,4 0,0 2,4 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 

 
                                                

 
8.4   

Kvinna 4,4 3,0 4,4 5,0 4,2 4,5 2,4 4,0 2,5 4,0 2,5 4,5 3,5 3,0 3,5 4,0 3,5 4,5 2,4 0,0 2,4 4,0 2,4 5,0 
Man 2,2 0,0 2,2 4,0 2,0 5,0 1,9 0,0 2,0 0,0 2,1 4,5 2,7 0,0 2,8 0,0 2,8 4,5 3,8 0,0 3,8 0,0 3,8 5,0 

 
                                                

 
9.1 

Kvinna 2,6 0,0 3,2 2,0 3,4 3,5 3,5 1,5 3,4 1,0 3,6 3,5 3,3 0,0 3,5 1,0 3,5 3,5 2,3 0,0 2,3 1,0 2,3 5,0 
Man 2,3 0,0 2,3 2,0 2,2 5,0 4,1 0,0 4,0 0,0 4,1 3,5 3,6 0,0 3,6 0,0 3,6 3,5 4,1 0,0 4,5 0,0 4,5 5,0 

 

XX 
 



 

 
9.2  

Kvinna 4,6 0,0 4,6 3,0 4,6 2,0 2,6 2,0 2,7 1,5 2,7 2,0 2,7 0,0 3,1 1,5 3,2 2,0 2,5 0,0 2,5 1,5 2,5 0,0 
Man 1,2 0,0 1,2 4,0 1,2 0,0 3,7 0,0 3,4 0,0 3,6 2,0 3,1 0,0 3,1 0,0 3,1 2,0 3,2 0,0 3,2 0,0 3,2 0,0 

 

XXI 
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